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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

in Singapore
Ceaușescu. va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Singapore, in 
partea a doua a lunii noiembrie 1982,

la invitația președintelui Chengara 
Veetil De van Nair și a doamnei 
Nair.
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încheierea vizitei primului ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu
Cu profundă satisfacție pentru rezultatele rodnice ale noului 

dialog la nivel înalt

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și pri
mul ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, au semnat, joi, 
in cadrul unei ceremonii, care a avut 
Toc la Palatul Consiliului de Stat, De- 
,.a rația comună.

După semnare, șeful statului ro
mân și premierul grec și-au strins 
miinile cu căldură, cu prietenie.

La ceremonie au participat 
Constantin Dăscălescu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, Ion 
Dincă /'"'Ludovic Fazekas, Gheorghe 
Pană,' Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru 
Enache, Mihai Gere, Constantin 
Olteanu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, alte persoane ofi
ciale.

Au luat 'parte, de asemenea, Ianniș 
Pottakis, Dimitris Marudas, Karolos 
Papulias, Costas Aslanis, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit pe 
primul ministru al Republicii Elene 
in vizita sa în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Atena și ambasadorul Greciei 
la București.

în încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Andreas Papandreu' au 
ciocnit o cupă de șampanie pentru 
dezvoltarea colaborării fructuoase 
dintre România și Grecia, pentru în
tărirea prieteniei tradiționale dintre 
popoarele român și elen.

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat s-âii 

încheiat, joi, 4 noiembrie, convorbi
rile oficiale intre președintele Repu
blicii, Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu.

în cadrul ultimei runde de convor
biri, șeful statului român și premie
rul grec și-au manifestat, încă o dată, 
satisfacția față de caracterul deschis, 
prietenesc și rodnic al dialogului 
purtat intr-un spirit de înțelegere și 
stimă reciprocă. A fost exprimată 
convingerea că înțelegerile stabilite 
vor constitui un factor însemnat în 
dezvoltarea și mai puternică a cola
borării româno-elene, pe tărîm eco
nomic, politic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii de activitate, 
vor marca o etapă nouă în relațiile 
dintre România și Grecia.

în același timp, a fost subliniată 
impf’fțanța schimbului de vederi in 
pro'-Veme majore ale vieții politice 
in'-' naționale, care a pus in evidență 
doi ița celor două țări de a contribui, 
prjritr-o strînsă conlucrare, la pro
movarea unei politici de destindere 
și dezarmare, de colaborare și respect 
al independenței naționale, la instau
rarea unui climat de pace, securitate, 
încredere și largă cooperare în Bal
cani, in Europa și în întreaga - lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
primul ministru Andreas Papandreu 
au convenit să consemneze rezultate
le și concluziile convorbirilor avute 
într-o Declarație comună, care reafir
mă hotărîrea României și Greciei de 
a întări și mai mult conlucrarea din
tre ele, atît pe plan bilateral, cit și 
pe arena mondială.

Alte momente ale vizitei oficiale de prietenie în țara noastră 
a primului ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe Mohamad Isnaeni,

ambasadorul Republicii Indonezia la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

lucru. Timpul este înaintat și, de 
aceea, acum este deosebit de im
portant ca oamenii muncii de la 
sate să acționeze cu toate forțele și 

■ mijloacele pentru a stringe și pune 
grabnic la adăpost cantitățile de 
produse agricole aflate in cîmp, 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor contractuale la fondul de 
stat, pentru încheierea neîntîrziatâ 
a arăturilor pe toate suprafețele. 
Care sînt prioritățile acestor zile ?

Terminarea grabnică a recoltării 
și transportului tuturor produselor 
agricole din cîmp, 
din grădinile de 
legume și din 
podgorii. Din da
tele furnizate de 
ministerul de 
resort rezultă că, 
miercuri seara, 
mai erau de re
coltat circa 37 000 
hectare cu po
rumb, 
39 000 
sfeclă 
9 000 
soia, 1 100 necta
re cu orez și 3 000 
hectare cu stru
guri. Este adevă
rat că șuprafețele 
cu porumb care 
au mai rămas de 
cules in nouă ju
dețe — Constan
ta, Brașov, Călă
rași. Alba, Bistri- 
ța-Năsăud, Giur
giu, Arad, Mehe
dinți, Harghita — 
sint destul de 
mici, cu mult sub 
cea ce s-ar putea 
culege într-o sin
gură zi cu forțele 
existente aici. De 
multe zile 
recoltarea 
curge anevoios în 
județele aminti
te. Dealtfel, cu 
mult sub viteza 
planificată se lu
crează și la strîn- 
sul sfeclei, cultu
ră care se află in 
plină recoltare. 
Cu toată răspun
derea trebuie să 
se înțeleagă că în 
momentul de fată _ .... -
cină mai importantă pentru oamenii 
muncii din agricultură decit aceea 
de a încheia cit mai grabnic strîn
gerea si depozitarea in cele mai 
bune condiții a întregii recolte de 
toamnă.

Cu multă stăruință trebuie să se 
acționeze pentru transportul pro
ducției culese și aflate încă pe 
cîmp. Dacă la porumb decalajul în
tre cantitățile recoltate și cele 
transportate este în scădere în ma
rea majoritate a județelor, la sfecla 
de zahăr acesta a crescut mult în 
ultimul timp, ajungind la peste 
860 000 tone. Foarte multă sfeclă de 
zahăr se află pe cîmp. în grămezi, 
îndeosebi in județele Brăila — 67 000 
tone. Buzău — 62 000 tone. Arad — 

^Jil 000 tone, Covasna — 57 000 tone,

te asigurarea combustibilului. Dar 
trebuie spus că acest decalaj între 
recoltare și transport se datorează 
mai ales modului defectuos în care 
continuă să fie folosite mijloacele 
de transport. Așa se explică de ce 
în județele Botoșani, Neamț și Su
ceava se transportă zilnic doar 300— 
400 tone de porumb. Chiar numai 
cu atelajele existente în unitățile 
agricole, din aceste județe s-ar fi 
putut transporta, pînă la această 
dată, întreaga cantitate de știuleți 
aflată pe cimp.

Cluj, unde realizările la zi repre
zintă miai puțin de 50 la sută din 
sarcinile prevăzute. Nu pot fi aduse 
nici un fel de justificări acestor ră- 
mineri în urmă de vreme ce pro
ducția există și — după cum arată 
datele operative — în cea mai mare 
parte este transportată din cîmp. 
Iată de ce în aceste județe este ne
cesară o intervenție energică din 
partea organelor de partid și agri
cole în vederea intensificării ritmu
lui de livrare a 
rumb prevăzute

SARCINI DE PRIMĂ URGENȚĂ:

cu 
aproape 

hectare cu 
de zahăr, 

hectare cu

însă, 
de-

Strîngerea și transportul 
ultimelor cantități de pro
duse de pe cimp, din gră
dini și podgorii
Livrarea integrală a pro 
duselor prevăzute la fon 
dul de stat
Eliberarea terenurilor de
coceni și resturi vegetale
Intensificarea arăturilor
de toamnă

nu există sar- Livrarea tuturor cantităților de 
porumb destinate fondului de stat 
și fabricilor de nutrețuri combinate 
și chiar a unor cantități suplimen
tare constituie o îndatorire legală, 
de conștiință, a producătorilor a- 
gricoli. înțelegind însemnătatea 
acestei sarcini de mare interes na
țional, multe cooperative agricole 
dintr-un șir de județe — Sibiu. Ar
geș, Buzău, Tulcea, Gorj. Vîlcea, 
Prahova — și din sectorul agricol 
Ilfov au încheiat sau se apropie de 
sfîrșit cu livrările la fondul de stat. 
Totuși, pe ansamblul unităților a- 
gricole cooperatiste s-au livrat pînă 
acum numai 59 la sută din cantită
țile prevăzute prin contracte. Neco
respunzător se desfășoară această 
acțiune in cooperativele agricole

cantităților de po- 
la fondul de stat 
și la fabricile de 
nutrețuri combi
nate.

Continuarea în 
ritm și mai in
tens a arăturilor 
adinei trebuie să 
se afle, de ase
menea. pe primul 
plan al urgențe
lor în agricultură, 
de executarea lor 
pe toate supra
fețele deoinzînd 
în mare măsură 
nivelul viitoarei 
recolte. Subliniem 
această cerință 
deoarece pînă 
acum ogoarele de 
toamnă au fost 
efectuate doar pe 
2,2 milioane hec
tare — 46 la sută 
din suprafața pre
văzută. Arături
le trebuie grăbite 
în toate județele 
și, cu deosebire, 
în unitățile agri
cole din județele 
Mureș. Constan
ta. Călărași Tul
cea, Alba. Arad, 
Bihor, Timiș. Ga
lați, Covasna, 
Harghita. unde 
procentul realiză
rilor este foarte 
scăzut, reprezen- 
tind între 18 și 37 
la sută 
gramul 
Timpul 
pentru 
rea arăturilor de 
toamnă. Tocmai 
de aceea este ne
voie ca. pretutin

deni, să se lucreze cu toate trac
toarele 
fiecare 
pentru 
mult 
asigura tractoarelor un front larg 
de lucru în cîmp este necesar să 
fie organizate acțiuni de masă pen
tru eliberarea tuturor terenurilor 
ocupate cu coceni și alte resturi 
vegetale.

Pornind de la urgențele actuale 
din agricultură, este de datoria or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor populare să acționeze 
ferm, responsabil pentru mobili
zarea puternică și organizarea mai 
bună a forțelor de la sate, astfel 
ca toate lucrările agricole să fie în
cheiate peste tot cit mai repede.

din pro- 
stabilit. 

este ideal 
executa-

disponibile, să fie folosită 
oră — din zi și noapte — 
ca ritmul arăturilor să fie 
intensificat. Și pentru a se

COMUNA

(Continuare în pag. a V-a)

DECLARAT
La invitația președintelui Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului român, Constantin 
Dăscălescu, primul ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă România, in 
perioada 2—4 noiembrie 1982.

In timpul șederii sale in România, primul mi
nistru al Republicii Elene, Andreas Papandreu și 
persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective 
economice, sociale și culturale din București. 
Oaspeții eleni s-au bucurat pretutindeni de o pri
mire călduroasă, plină de sentimente de stimă 
și prietenie, pe care poporul român le nutrește 
țață de poporul elen.

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a conferit , ordinul 
„Steaua Republicii" clasa I primului ministru al 
Republicii Elene, Andreas Papandreu, care a ex
primat mulțumirile sale profunde pentru onoarea 
de a i se fi conferit această înaltă distincție ro
mânească.

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit și a avut 
convorbiri oficiale cu primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu, la care a luat 
parte primul ministru al guvernului român. 
Constantin Dăscălescu. în cadrul convorbirilor, 
desfășurate intr-o atmosferă de prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă, a avut loc un aprofundat 
schimb de vederi cu privire la stadiul actual și 
perspectivele relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și în ceea ce privește probleme internațio
nale de interes comun.

La convorbirile oficiale au participat, de ase
menea :

Din partea română : Ștefan Voitec, vicepre-

ședințe al Consiliului Stat, Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru secretar de stal, consilier al 
președintelui Republicii, Constantin Mitea, con
silier al președintelui Republicii, Ion Nicolescu, 
prim-adjunct al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperării economice 
internaționale, Ion Brad, ambasadorul României 
la Atena, Romulus Neagu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea elenă : Iannis Pottakis, ministru su
pleant al economiei naționale, Dimitris Marudas, 
ministru adjunct la președinția guvernului, 
Iiarolos Papulias, ministru adjunct la Ministe
rul Afacerilor Externe, Costas Aslanis, ministru 
adjunct Ia Ministerul Transporturilor și Comuni
cațiilor, Michel Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București, Georges-Mjchel Mazarakis, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, Hristos Maherit- 
sas, director al cabinetului diplomatic al primu
lui ministru, Iannis Papanicolau, consilier eco
nomic al primului ministru, Angela Kokola, di
rector al cabinetului particular al primului mi
nistru.

I
în cadrul convorbirilor, cele două părți au evi

dențiat legăturile tradiționale de prietenie dintre 
poporul român și poporul elen, evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor dintre România și Grecia, 
care în condițiile actuale cunosc o nouă dezvol
tare. în acest sens au fost evidențiate importanța 
și actualitatea Declarației solemne comune româ
no-elene, semnată la București, la 27 mai 1975, 
care oferă o bază trainică și perspective largi

conlucrării în toate domeniile dintre cele două 
națiuni prietene și vecine.

A fost reafirmată, de asemenea, hotărîrea celor 
două părți de a dezvolta și in viitor relațiile de 
prietenie, cooperare și bună vecinătate dintre 
cele două țări pe fundamentul solid al respectă
rii independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, egalității de
pline in drepturi și avantajului reciproc.

Cele două părți au exprimat convingerea lor 
că. acționind în acest mod, cele două țări își vor 
aduce o contribuție importantă atit Ia dezvol
tarea relațiilor bilaterale, cit și la promovarea 
destinderii, păcii, independenței ■ și cooperării in 
Balcani, în Europa și in lume.

Cele două părți, exprimind satisfacția față de 
stadiul actual al relațiilor bilaterale, au subliniat 
rolul determinant care revine dialogului la nivel 
inalt statornicit între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă. Relevind cu profundă 
satisfacție importanța noului prilej oferit de a 
continua acest dialog, părțile au subliniat con
vingerea lor că vizita premierului elen, convorbi
rile care au avut loc, măsurile convenite, cit și 
documentele semnate in timpul vizitei, sînt de 
natură să confere relațiilor româno-elene noi di
mensiuni, să dea un nou impuls conlucrării reci
proc avantajoase dintre cele două țări.

Analizind evoluția relațiilor politico-diploma- 
tice dintre cele două state, părțile au exprimat 
hotărîrea lor comună de a spori contactele ro
mâno-elene la nivel ministerial, parlamentar și 
Ia alte niveluri guvernamentale, în vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce a pozițiilor și 
identificării de noi căi și forme concrete de ex-

Pentru Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Elenă
ANDREAS PAPANDREU

Primul ministru al Republicii Elene
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Azi,

»

Un timp al marilor

N5COLAE CEAUȘESCUIon RADU
prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.
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Azi,

Un timp al marilor
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Municipiul Craiova și județul Dolj - 
ca dealtfel toate orașele și județele
patriei noastre - au cunoscut o trans
formare foarte puternică. într-adevăr, 
se poate spune că Doljul, Craiova au 
devenit un puternic centru industrial- 
științific, de învățămînt și cultură. 
Astăzi craiovenii, întregul nostru popor 
sint stăpîni pe destinele lor, își făuresc 
în mod conștient viitorul liber și fericit, 

viitorul comunist1'
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Doljul - o zonă a României, ia fel ca multe altele, pierdută intr-un 
cvasianonimat, o zonă predestinată de „teoreticienii" unui regim de 
tristă amintire să rămină perpetuu „eminamente agricolă". Aceasta era, 
succint, „reputația" Doljului înainte de gloriosul August ’44...

Doljul de astăzi se infățișează ca o unitate administrativ-teritorială 
cu o Industrie modernă, cu o agricultură în plin proces de dezvoltare 
intensivă, cu o efervescentă viață științifică și culturală. Mărețele în
făptuiri obținute sub înțeleaptă conducere a partidului, cu deosebire 
in anii de_ după istoricul Congres al IX-lea, de cînd la cirma țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au pus pregnant pecetea asupra 
meleagurilor doljene, ca și asupra tuturor zonelor țării.

In cuvîntarea la mitingul de la Craiova din 24 iulie 1946, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar care cunoștea încă din ilegalitate 
situația grea din această parte a țării, dar și hărnicia oamenilor de 
aici, spunea: „Noi, comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladi
mirescu, sărăcită și înapoiată pină acum, din cauza jugului moșieresc, 
să facem o Oltenie bogată, cu o industrie și agricultură puternică. Noi 
dorim ca din Craiova, cetatea banului și a opresiunii, cum era în trecut, 
să facem o cetate a muncii, a culturii și științei în Oltenia".

Putem afirma astăzi, cu certitudinea generată de o realitate de ne
contestat, că proiectele de dezvoltare și înflorire conturate în urmă 
mai bine de trei decenii și jumătate de către secretarul general al 
partidului, și-au găsit materializarea în spectaculoasele înfăptuiri din 
toate domeniile vieții economice, sociale și spirituale.

Datorită însemnatelor fonduri de investiții alocate — aproape 60 mi
liarde lei in ultimele trei cincinale - Doljul a devenit un județ cu o 
economie modernă, în care industria, ramură conducătoare, asigură 
dezvoltarea rațională, eficientă a forțelor de producție, dinamismul 
întregii producții materiale.

Potențialul economic al Doljului este elocvent ilustrat prin cîțeva 
cifre: județul participă astăzi la producția industrială națională cu 99,3 
la sută la transformatoare de putere, 82 la sută la locomotive diesel- 
electrice și electrice pentru linii magistrale, 28,2 la sută la motoare 
electrice, 18,3 Ia sută la îngrășăminte chimice, peste 10 la sută la 
energie electrică.

Un loc dintre cele mai importante în economia doljeană l-a ocupat 
și continuă să-l ocupe agricultura. Investițiile alocate acestui sector au 
contribuit la sporirea și modernizarea continuă a zestrei tehnice, la în
făptuirea unui amplu program de irigații, care a transformat mari 
întinderi nisipoase în terenuri dintre cele mai fertile.

Evident, în anii socialismului, mutații esențiale s-au petrecut In 
toate domeniile vieții materiale și spirituale, de numele secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, legindu-se cele mai 
de seamă ctitorii, grandioasele succese înregistrate de oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri în opera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. „Epoca Ceaușescu" reprezintă pentru doljeni 
epoca succeselor fără precedent în istorie, epoca în care, într-adevăr, 
ridicarea continuă a calității vieții, afirmarea plenară a omului con
stituie obiectivele fundamentale ale politicii științifice promovate de că
tre partidul nostru comunist.

Să răsfoim filele istoriei atit de 
bogate a acestor străvechi melea
guri românești. Cine sint înaintașii 
doljenilor de azi ? Teritoriul Dol
jului — atestă documentele — a 
fost locuit din paleolitic. O cetate 
dacică importantă a fost Pelendava 
(Craiova). Pe teritoriul acestui ți
nut s-a dat lupta de Ia Rovine in
tre românii lui Mircea cel Bătrin 
și turcii conduși de Baiazid 1, 
luptă cîntată de Eminescu in Scri- 

• soarea a IlI-a și despre care croni
carii ne spun că. ..se întuneca
se văzduhul de mulțimea săgeți
lor". La sfirșitul secolului al XV- 
lea, Craiova a devenit reședința 
Băniei Olteniei, iar in secolul XVIII 
a căimăcămiei. 1821 : istoria con
semnează o participare largă a 
populației Doljului la revoluția con
dusă de Tudor Vladimirescu. 1848: 
revolte țărănești; amplă participare 
a maselor la revoluția pașoptistă.. 
I860:, răscoala patentărilor din 
Craiova. 1877: prin trecerea Du
nării, la Calafat, a început răz
boiul care a adus independența 
României. 1905, 1906 : documentele 
vremii consemnează greve munci- 

, torești Ia Craiova. 1907 : are loc 
una dintre cele mai-înverșunate ri
dicări la luptă ale țăranilor. Doljul 
înscriindu-și un. însemnat număr 
de jertfe. .1934': procesul de la Cra
iova al ceferiștilor și petroliștilor. 
Aici, pe meleagurile Doljului, ca în 
atîtea alte foste „locuri ale dure
rii", lupta comuniștilor avea să ro
dească puternic, dînd mișcării des
toinici combatanți și înscriind nu
mele acestui ținut pe cele mai dra
matice și eroice file din istoria po
porului și a partidului nostru.

Dolj, 1982. Cine sint urmașii de 
azi ai doljenilor de odinioară ? îi 
întilnim pretutindeni trăind o viață . 
nouă in satele și orașele județului, 
muncind pe șantiere și în școli, in 
fabrici și laboratoare moderne, pe 
ogoarele mănoase. Doljul anului 
1982 te îndeamnă la un itinerar a 
cărui frumusețe este demnă de chi
pul înfloritor pe care-1 durează, in 
contemporaneitate, întregii țări,, 
partidul nostru comunist.

Există, in zona de sud-est a Craio
vei, o impresionantă platformă in
dustrială, una dintre cele mai mari 
din tară, care înglobează unități 

producătoare de locomotive, avioa
ne, tractoare, utilaj greu, autotu
risme, Din acest impresionant com
plex al industriei constructoare de 
mașini, în care își desfășoară acti
vitatea zeci și zeci de mii de oa
meni ai muncii, se detașează cita
dela electrotehnicii românești, în
treprinderea „Eleciroputere".

— Creație a anilor socialismului, 
ne spune bobinatoarea Dumitra An
tonie, Erou al Muncii Socialiste,-în
treprinderea noastră este o stea de 
primă mărime a industriei Româ- 
ni’ei contemporane. Drumul parcurs

NOUL - un titlu al demnității și pasiunii,

din 1949, cind a fost înființată, și se afirmă tot mai puternic în in-
pină in prezent, nu a fost deloc dustria-românească de virf. produ-
ușor. Marea uzină de azi s-a îm
plinit din zilele și nopțile de mun
că și dăruire ale muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor noștri, din 
sprijinul inestimabil pe care l-am 
primit din partea partidului și a 
statului. Cred că nu a existat vizi
tă pe care secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o în Dolj 
fără să nu treacă prin uzina noas
tră, fără să nu discute cu noi. să 
ne dea sfaturi și indemnuri înflă
cărate. Permanent a știut să ne 
aprecieze ceea 
ne și îndemne 
mai complexe. 
Obiective care 
dere, diversificarea continuă a pro
ducției și asimilarea în fabricație a 
unor utilaje și instalații cu grad de 
complexitate tot mai ridicat, spo
rirea continuă a calității, a para
metrilor lor tehnico-funcționali

ce am făcut, dar să 
spre noi obiective, 

mai mobilizatoare, 
au vizat, cu precă- 

pentru a fi tot mai competitive pe 
piața externă.

Și, intr-adevăr, indicațiile secre
tarului general al partidului. în
demnurile sale au fost materializa
te întocmai de către acest puternic 
detașament al constructorilor de 
mașini. Sin-t o multitudine de fapte 
care argumentează această afirma
ție. Ne oprim doar la unul singur ; 
dacă in 1949 oamenii uzinei fabri
cau roabe, vagoneti și alte produ
se rudimentare, in anii care au ur
mat Congresului al IX-lea al par
tidului ’acest colectiv s-a afirmat și 

cătoare de mașini și aparataj elec
trotehnic. Iar produsele reali
zate azi la „EIectroputere“-Craio- 
va se numesc locomotive diesel-e- 
lectrice și electrice pentru linii ma
gistrale, transformatoare de diver
se tipuri și puteri, motoare electri
ce din generația a treia, aparataj 
de înaltă și medie tensiune, substa- 
ții de tracțiune urbană și pentru 
metrou, echipamente de acționare 
pentru instalații de foraj, rame e- 

■ lectrice. pentru transport, dotate cu 
motoare liniare etc.

Și un alt fapt cu o semnificație 
aparte : azi, întreaga producție in
dustrială din anul 1960 a municipiu
lui Craiova se realizează în numai 
o lună de zile de către „Electrocu
tare" Craiova, produsele unității 
fiind exportate în peste 40 de țări. .

...întreprinderea de utilaj greu 
Craiova. La fel ca alte zeci și zeci 
de mari citadele ale industriei 
noastre, actul de naștere al acestei 

mari unități constructoare de ma
șini a fost semnat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— în cei șapte ani care au tre
cut de la înființarea întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat in mijlocul colectivului nostru 
de patru ori — ne precizează direc
torul acestei unități, ing. Gheorghe 
Geban. Și, de fiecare dată, împreu
nă cu secretarul general al partidu
lui, am soluționat o serie de aspec
te esențiale ale producției privind 
realizarea integrală a sarcinilor de

unor noi tipuri deplan, asimilarea 
mașini-unelte grele de mare com- .. 
plexitate tehnică, indicațiile primi
te constituind pentru noi veritabile 
programe de muncă. Pe baza indi
cațiilor date cu prilejul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
septembrie 1981, am trecut la revi
zuirea programului de asimilare a 
noilor produse, in special a preselor 
de mare putere, in vederea reali
zării unor utilaje de Capacități spo
rite într-un timp cit mai scurt, pe 
baza aplicării unor tehnologii cit 
mai economicoase.

Dar oricît ar fi de impresionantă 
forța Craiovei în ansamblul econo
miei județului, totuși imaginea de 
ansamblu a dezvoltării Doljului in 
anii socialismului nu poate fi con
cepută fără noile întreprinderi con
struite în celelalte localități ale 
sale — Filiasi, Băilești, Calafat, 
Segarcea ș.a. — unde au fost înăl
țate moderne citadele industriale.

— Cred că nici măcar cu titlu de 
excepție nu există un locuitor al

țării, a beneficiat și be- 
de roadele politicii ștlin- 
repartizare teritorială râ- 
fortelor de producție, po-

Filiașiulul care să fi visat in ui,i,ă 
cu 3—4 decenii că aici, în urbea 
noastră, va pulsa industria — ne 
mărturisește secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de trans
formatoare și motoare electrice. 
Ion Stoiculescu. O industrie care 
valorifică superior resursele de ma
terii prime ale tării, care a creat 
noi locuri de muncă, a scos 
definitiv orașul nostru din sărăcia 
de altădată; Și nu putea să fie alt
fel, pentru că Filiașiul, ca toate lo
calitățile 
neficiază 
țifice de 
țională a 
litică promovată consecvent de par- 

. tidul nostru, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Și cite nu ar mai fi de spus des
pre economia județului Dolj me
reu mai dinamică, mereu mai în
floritoare cu fiecare an, cu fiecare 
cincinal, despre harnicii lucrători 
ai ogoarelor de la cooperativele a- 
gricole Amărăștii de Jos, la cultura 
griului ; Siliștea Crucii, la orz ; 
Padea, la floarea-soarelui ; „îna
inte" Poiana Mare, la porumb ; Co- • 
șoveni, la struguri ; Carpen, la 
,soia. Dar ne oprim în încheierea 
acestui reportaj la un eveniment 
industrial de ultimă oră din viata 
județului și a întregii țări : marca 
întreprindere de autoturisme „Olt
cit" de la Craiova a început să 
producă. Este o uzină printre cele 
mai moderne de acest gen din Eu
ropa, prin gradul înalt de meca
nizare și automatizare a procesului 
de producție, prin sistemul de orga
nizare și conducere a fabricației, 
prin tehnologiile avansate adoptate.

— în prezent, in această între
prindere iși desfășoară activitatea 
3 100 de muncitori și specialiști — 
ne spune tovarășul inginer Nicolae 
Andreev, director general, pre
ședintele consiliului de administra
ție al societății mixte „Oltcit". Rod 
al colaborării româno-franceze, aici 
se fabrică două tipuri de autoturis
me „Oltcit", de 650 și 1 100 cm cubi. 
Prin caracteristicile de calitate, fia
bilitate și performanțe, aceste auferf^s 
turisme sint incă de pe acum irr" 
tens solicitate de clienți interesai 
de autovehicule din această clasă.

ARGUMENTELE ANI
Industria - la ora marilor performanțe

O CLIPĂ DE ISTORIE...
In „Enciclopedia României" din 1938 se spune : „Cele 51 de întreprinderi 

industriale in funcțiune in județul Dolj — dispunind de o forță motrice 
mai mare de 5 CP sau de 20 lucrători in sus — totalizau o putere instalată 
de 4 712 CP".

...Șl REALITĂȚILE DE ASTĂZI
• Comparativ cu 1965, în anul 1981 producția de energie electrică a 

sporit de 8,2 ori, cea a construcțiilor de mașini de 7,7 ori, iar cea a 
industriei chimice de 19,9 ori; |n prezent, ponderea acestor ramuri de 
virf in producția industrială a județului reprezintă 65 la sută, față de 
48 la sută cit era în 1965 ;

• In 1981, județul Dolj a realizat o producție industrială de 6,5 ori 
mai mare decit cea a anului 1965; producția anului 1938 se realizează 
acum în mai puțin de două zile, iar cea a anului 1950 în numai 5 zile;

0 Productivitatea muncii în industrie a fost, în anul 1980, de aproape 
3 ori mai mare decit cea din 1965;

® Industria doljeană dispune în prezent de fonduri fixe a căror va
loare este de 2,3 ori mai mare comparativ cu anul 1970;

• Investițiile alocate industriei județului Dolj in cincinalul 1976-1980 
sînl egale cu cele din precedentele trei cincinale luate la un loc.

pe locuitor
Creșterea producției industriale

însemnele civilizației socialiste
O CLIPĂ DE ISTORIE...

Referindu-se la țtiința de carte a populației județu
lui Dolj, „Enciclopedia României" preciza : „După 
rezultatele provizorii ale recensământului din 1930, 
populația județului de la 7 ani in sus este de 390 223 
locuitori, din care 50,4 la sută sint știutori de carte".

Cu alte cuvinte, numărul analfabeților se ridica la 
aproape 200 000 ! Cit despre celelalte condiții de viață...

..Șl REALITĂȚILE DE ASTĂZI
prezent, două treimi din populația Doljului 
de locuințe noi;

ultimele două decenii au fost construite și 
folosință 2 100 săli de clasa, 8 100 locuri

© In 
dispune

® In 
date în
in creșe și grădinițe;

® Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru 
dezvoltarea invățămintului, artei, culturii și sportului au 
fost în cincinalul 1976-1930 de peste 8 ori mai muri 
față de perioada 1956-1960;

Agricultura — mereu mai rodnică, 
mai înfloritoare

urmă cu 17 ani;

amănuntul prin
1,7 miliarde lei în 

anul 1981;

• Pentru ocrotirea sănătății, numai In cincinalul 
trecut s-au investit 122 milioane lei, față de 27 mi
lioane lei în perioada 1956-1960;

• Numărul medicilor din județ este in prezent 
de peste 2 ori mai mare decit în

• Vinzările de mărfuri cu 
comerțul socialist au sporit de la 
1965 la peste 6 miliarde lei în

• In județ funcționează 3 teatre, o filarmonică, o 
școală populară de artă, 5 case de cultură, 95 cămine 
culturale și 85 filiale ale acestora, precum și 160 
biblioteci dotate cu circa 1 milion de volume;

• In prezent, în județ există 147 Unități de invă- 
țăinînt primar, 225 în învățămîntul gimnazial, 38 de 
licee; universitatea craioveană are 8 facultăți și pre
gătește cadre calificate in 23 de specialități.

O CLIPĂ DE ISTORIE...
Spicuim din nou din „Enciclopedia României" : „Județul Dolj este prin 

excelență agricol".
Da, un județ agricol, unde se aflau latifundiarii cu cea mai mare avere 

funciară. Conacele lor punctau cimpia Doljului ca niște semne de crincen 
contrast cu satele pălmașilor adăpostiți in bordeiele de la Maglavit și 
Moțăței, de la Gighera și Băilești sau de la Piscul Sadovei și Segarcea.

...Șl REALITĂȚILE DE ASTĂZI
• Investițiile alocate agriculturii județului Dolj, numai anul trecut, au 

fost de aproape 2 ori mai mari decit cele din întregul cincinal 1956-1960 ;
• Agricultura județului este dotată cu peste 8 000 tractoare și 3 600 

combine tractate și autopropulsate;
« Suprafețele amenajate pentru irigat reprezintă aproape 41 la sută 

din suprafața agricolă a județului;
O Cantitatea de îngrășăminte chimice ce revine la un hectar a sporit 

de la 27 kg in 1950 la 117 kg în 1981;
• In prezent, agricultura județului dispune de 44 complexe agro

zootehnice moderne, de înalt randament.

Creșterea numărului personalului

Pagină realizată de liie ȘTEFAN și Nicolae PETOLESCU
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h toate întreprinderile, pe toate șantierele - zile de maximă

concentrare, bună organizare și înaltă răspundere pentru

REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE 1982!
PRODUCȚIA FIZICĂ DE TRACTOARE

_________________s................................................. ............... .......... .... ....................................... .

la nivelul cerințelor economiei și exportului!
industriei noastre constructoare 

__ t . deosebit de important. Datorită 
performanțelor lor tehnice^ tractoarele românești sint apreciate și 
intens solicitate atît în țară, cit și la export. Iată de ce unităților de 
profil le-au revenit an de an sartțini tot mai mobilizatoare în ceea ce 
privește diversificarea fabricației — se realizează astăzi o gamă de

în nomenclatorul de fabricație al 
de mașini, tractoarele ocupă un loc

tractoare cu puteri cuprinse între 25 și 360 CP — și creșterea produc
ției. Acest dinamism se regăsește și in prevederile de plan care stabilesc 
FABRICAREA ÎN 1982 A 85 MII TRACTOARE.

Pornind de la aceste elemente, reporterii și corespondenții „Scinteii" 
au adresat unor cadre de conducere din unitățile producătoare urmă
toarele întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului la producția de tractoare?
2. Ce măsuri se întreprind pentru 

îndeplinirea exemplară a programului
soluționarea problemelor de care depinde 
de fabricație?

BRAȘOV „Și în următoarele luni
prioritate producției pentru export14
1. întreprinderea noastră reali

zează cea mai mare parte a pro
ducției de tractoare pe economie și 
livrează, de asemenea, celorlalte 
unități producătoare o serie de an- 
sambie și subansamble importante. 
Or, prin prisma răspunderilor mari

' '■are revin colectivului nostru, nu 
ne putem declara mulțumiți de ceea 
ce am realizat pînă în prezent. Da
torită neajunsurilor în aproviziona
rea cu o serie de materiale — oțe
luri. bentonită, novolac — a restric
țiilor la consumul de energie elec
trică în prima parte a anului, la 
care s-au adăugat lipsurile în orga
nizarea producției în unitatea noas
tră, după 10 luni înregistrăm o res
tanță de aproape 5 000 de tractoare.

2. Trebuie să arăt că întregul co
lectiv este mobilizat pentru realiza
rea programului de fabricație din 
următoarele 2 luni, care prevede pa 
lingă onorarea sarcinilor aferente 
acestei perioade și recuperarea res
tanțelor. Programul dă prioritate 
realizării producției pentru export, 
astfel incit întregul fond de marfă 
destinat clienților externi să fie in
tegral realizat. în 
inițiat o serie de 
care amintesc doar

acest scop am 
măsuri, dintre 
două : concen-

trarea unui număr însemnat de 
muncitori și cadre tehnice, inclusiv 
din serviciile uzinei, la sectoarele 
primare, pentru ca, împreună cu 
personalul de aici, să asigure func
ționarea neîntreruptă a tuturor uti
lajelor în toate schimburile, și com
pletarea formațiilor de lucru în 
locurile „cheie** de pe întregul flux 
tehnologic. Apreciez că îndeplini
rea sarcinilor ce revin întreprinde
rii noastre în cadrul programului 
de fabricație pentru următoarele 
două luni nu va ridica probleme 
deosebite. Solicităm, in schimb, un 
sprijin mai substanțial din partea 
furnizorilor de materiale și suban
samble. Și mă refer, în mod deo
sebit, la unele sortimente de oțeluri, 
la supape, pistoane, anvelope, ra
diatoare de apă, cîteva sortimente 
de șuruburi. In această privință, 
cred că intervenția ministerului 
nostru, în cadrul căruia se află 
multe dintre unitățile furnizoare, 
trebuie să se facă mai puternic 
simțită.

Ing. Vlrgil NECSOIU, 
director general al întreprinderii 

„Tractorul" Brașov

muncii care, calculată pe baza pro
ducției nete, a fost depășită cu 1 775 
lei pe lucrător. Alte măsuri pe care 
Ie întreprindem în continuare vi
zează, cu prioritate, folosirea la 
capacitate maximă a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, prin încăr
carea lor corespunzătoare, precum 
și introducerea în liniile tehnologice 
a unor instalații ce efectuează mai 
multe operații. De asemenea, avem 
in vedere extinderea în continuare 
a acordului global, care a avut o 
influență deosebită asupra stimulă
rii oamenilor muncii, normele fiind 
depășite cu aproape 10 la sută. în

final, vreau să adaug că deși 
perioade îndelungate întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole din 
Craiova nu a reușit să se .ridice la 
nivelul sarcinilor încredințate, ex
periența colectivului nostru dove
dește că atunci cînd se iau cele mai 
adecvate măsuri, cind se acționează 
cu perseverență și hotărîre, 
depăși greutățile care apar 
moment dat in activitatea 
prinderii.

se pot 
la un 
între-

Ing. Mihail DUR, 
directorul întreprinderii de tractoare 

și mașini agricole din Craiova

nul direct al centralei și ministeru
lui, al organelor județene de partid, 
am întocmit o programare privind 
livrarea acestor subansamble și se
turi pentru luna octombrie, care a 
ținut seama atît de planul de pro
ducție aferent acestei perioade, cit 
și de restanțele anterioare. Trebuie 
să spun că această programare, în 
funcție de care ne-am organizat și 
activitatea, in concordanță cu ni
velul sporit de fabricație, a fost 
respectată cu strictețe, astfel că 
sarcinile scadente la sfirșitul lunii 
erau realizate. Deci am recuperat 
integral restanțele.

2. Principalii beneficiari ai trac
toarelor produse de către întreprin
derea „Tehnometal" Timișoara — 
tractoare de 45 CP destinate în spe
cial lucrărilor în agricultură și viti
cultură — sint unități subordonate 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, care In acest an 
n-au reușit să soluționeze la timp 
unele probleme legate de finanțare. 
De aceea, supunem atenției foruri-

CRAIOVA „Am realizat 320 tractoare
peste plan și ritmul se menține ridicat44

MIERCUREA CIUC „Acum lucrăm
corespunzător graficelor de producție44

1. Confruntați, în prima jumătate 
a anului, cu o serie de greutăți 
care au influențat negativ realiza
rea prevederilor de plan, muncito
rii, inginerii și tehnicienii noștri au 
reușit, in ultimele 3 luni, nu nu
mai să-și onoreze sarcinile de plan, 
dar și să le depășească. Astfel, 
în trei trimestre am depășit ni
velul planificat al producției-marfă 
cu aproape 5 milioane lei și am 
înregistrat o producție netă supli
mentară evaluată la 7,8 milioane 
lei. Acest ritm superior al produc
ției a fost menținut și în luna oc
tombrie, la sfîrșitul căreia am în
registrat o depășire a planului la 
producția fizică cu 320 tractoare, din 
care 277 tractoare de tipul TIH-445. 
Aceste sporuri de producție au de
venit posibile datorită bunei coo
perări cu unitățile care livrează o 
serie de subansamble, și echipamen
te ce intră în componența tractoa
relor. Spre deosebire de alți ani,

colaboratorii noștri au manifestat 
mai multă răspundere în onorarea 
obligațiilor contractuale. De ase
menea, și aprovizionarea cu diverse 
materiale s-a derulat corespunză
tor, fapt ce s-a reflectat în realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan de 
către colectivul nostru.

2. La obținerea bunelor rezultate 
trebuie să menționez eficiența unor 
măsuri inițiate de către comitetul 
de partid și consiliul oamenilor 
muncii din întreprinderea noastră. 
Pe primul plan s-a situat întărirea 
ordinii și disciplinei la nivelul fie
cărui loc de muncă, o contribuție 
sporită revenind maiștrilor în orga
nizarea activității secțiilor. Revela
tor în acest sens ,este creșterea 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp, care a ajuns în prezent la 
aproape 95 la sută, și care dovedeș
te că mai avem încă rezerve. Ca 
urmare, a sporit și productivitatea

1. în zece luni, colectivul între
prinderii din Miercurea-Ciuc a li
vrat aproape 3 000 de tractoare. De 
relevat este și faptul că cele 8 
tipuri de tractoare pe șenile fabri- 
catp aici se exportă în peste 30 ele 
țări, întrunind exigențele me
reu crescinde ale calității și efi
cienței. O dovadă în plus : în luna 
martie tractorul viticol SV-445 — 
fabricat în unitatea noastră — a 
adus tehnicii românești un presti
gios succes, fiind medaliat cu aur 
la Tîrgul internațional din Leipzig.

în ciuda acestor realizări, nu pu
tem trece cu vederea că întreprin
derea de tractoare din Miercurea 
Ciuc a pășit pragul ultimului tri
mestru al anului cu o substanțială 
nerealizare a planului producției 
fizice. Principala cauză? încă din 
primele luni ale anului, nerespec- 
tarea angajamentelor contractuale 
asumate de unele întreprinderi co
laboratoare ne-a dereglat procesul 
de fabricație. Și astfel, în loc de 
220—250 de tractoare cit trebuia să 
realizăm in fiecare lună, au putut 
fi montate în unele perioade 
doar 125.

2. Cu toate intervențiile făcute la 
furnizori, centrală și

resort, timp de 8 luni de zile lu
crurile n-au izbutit să intre pe fă
gașul normal. Abia din luna sep
tembrie lucrăm in conformitate cu 
graficele de producție, ceea ce ne 
asigură condiții pentru realizarea 
integrală a planului producției fi
zice pe ultimul trimestru al anu
lui și, totodată, să recuperăm și din 
restanțe. Pentru a mări în conti
nuare ritmul fabricației, s-au luat 
o serie de măsuri tehnice și orga
nizatorice care și-au dovedit efi
ciența. între acestea, amintesc re
organizarea principalelor : fluxuri 
tehnologice, mecanizarea unor ope
rații pentru creșterea productivită
ții muncii in sectoarele de montaj, 
preluarea din mers a schimburilor 
in așa fel îneît mașinile și utila
jele din dotare să funcționeze fără 
întrerupere. Drept urmare, intră in 
normal și derularea contractelor de 
export. în momentul de față, un al 
doilea lot de 600 tractoare este gata 
de livrare pentru partenerii din 
Algeria.

ministerul de
înginer-șef 

de tractoare

Aurel SIMA,
al întreprinderii 
din Miercurea Ciuc

TIMIȘOARA:

necesare
de condițiile
integrale a

programului de fabricație46
1. La sfîrșitul lunii septembrie, 

întreprinderea „Tehnometal“ Timi
șoara înregistra o restanță la pro
ducția fizică de 105 tractoare. Cauza

principală : neasigurarea de că
tre întreprinderea „Tractorul" 
Brașov a subansamblelor și seturi
lor necesare la montaj. Cu spriji-

lor competente rezolvarea defini
tivă a acestei probleme care in
fluențează un indicator de bază al 
activității noastre — producția 
marfă vîndută și încasată. De ase
menea, solicităm întreprinderii 
„Tractorul" — Brașov să mențină 
în continuare o ritmicitate cores
punzătoare a livrărilor de suban-

samble și seturi. întreprinderea 
noastră dispune în prezent de 
toate condițiile necesare îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
acest an.

Ing. Pavel MAER, 
directorul întreprinderii 

„Tehnometal" Timișoara i

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ: BUNA FUNCȚIONARE 
A MECANISMULUI COOPERĂRII INTERUZINALE

In legătură cu cauzele care au generat apariția unor 
restanțe la producția de tractoare și, mai ales, cu 
măsurile care sc întreprind de conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini pentru eliminarea 
lor și asigurarea condițiilor necesare realizării inte
grale a planului, am adresat cîteva întrebări tovarășu
lui ing. EUGEN MANTHO, director general adjunct.

— Ce consecințe are neindeplinirea ritmică a planu
lui la producția de tractoare, tovarășe director general 
adjunct ?

— în primul rind aș dori să precizez că tractoarele 
constituie un produs de bază la export. Datorită cali
tăților tractoarelor românești, 
promptitudinii în onorarea contrac
telor am ciștigat, în condițiile unei 
concurențe dure, aș spune, o pozi
ție de frunte pe piața mondială la 
asemenea produse. O poziție cîști- 
gată în timp, cu eforturi deosebite. 
De asemenea, asigurăm integral 
programul de dotare a agriculturii, 
cit și ponderea importantă a nece-

. sacului de tractoare pentru șantie
re și silvicultură. Intr-un cuvînt, 
întreaga producție de tractoare planificată a fi reali
zată in acest an are o destinație precisă și restanțele 
Ia producția fizică pot avea consecințe in realizarea 
fondului de marfă la export sau în onorarea contracte
lor eu beneficiarii din țară.

— Cauza principală a apariției restanțelor la unele 
întreprinderi o constituie deficiențele care se manifestă 
in cooperarea interuzinală. Coordonați direct în cadrul 
ministerului cooperarea interuzinală. Care este punc
tul dv. de vedere ?

Precizări din partea 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini

— Pentru ca întreprinderea „Tractorul** Brașov, prin
cipala unitate a ramurii, să funcționeze în condiții co
respunzătoare, programul de aprovizionare tehnico- 
materială cuprinde nu mai puțin de 35 mii poziții, 
peste 130 de întreprinderi din metalurgie, construcția 
de mașini, chimie, industria ușoară numărîndu-se în
tre colaboratori. O bună parte a reperelor, ansamble- 
lor și subansambelor necesare tractoarelor se rea
lizează prin colaborare între unitățile centralei. La ni
velul ministerului coordonăm activitatea de cooperare 
pentru reperele care nu se fabrică în unitățile aceleiași 
centrale. în cazul tractoarelor, produse destinate în 
cea mai mare parte exportului, cerințele pieței ex
terne impun o mobilitate mare în activitatea de coo
perare interuzinală. Și trebuie să recunosc că nu in 
toate cazurile s-a reușit alinierea capacităților de pro-

ducție la nivelul cerințelor montajului. Cauzele res
tanțelor, apărute mai ales în prima parte a anului, 
s-au datorat și utilizării necorespunzătoare a turnă
toriilor de fontă și oțel, cit și neonorării unor contrac
te de către furnizorii de oțeluri, anvelope și acumu
latori.

— Neajunsurile in cooperarea interuzinală au apă
rut și in anii anteriori. Cauzele, dacă înțelegem, bine, 
se cunosc. Ce măsuri se întreprind pentru eliminarea 
lor și, mai ales, ce garanții există că sarcinile de plan 
din acest an vor fi realizate ?

— Am arătat sintetic complexitatea activității de 
cooperare. Trebuie să precizez că, 
deși în acest an am dispus de o 
planificare mai judicioasă a pro
ducției, unele greutăți în asigurarea 
cu materiale au determinat nerea- 
lizarea integrală a programelor da 
fabricație. La fel de adevărat esta 
că unități din subordinea ministe
rului nostru — întreprinderea da 
autoturisme din Pitești și între
prinderea de supape și bolțuri To- 
poloveni — și.-au organizat cu în-

tîrziere, doar după intervenția ministerului, producția 
la o serie de subansamble corespunzător solicitărilor 
fabricilor de tractoare. Pentru impulsionarea produc
ției de piese turnate, condiție importantă pentru re
cuperarea integrală a restanțelor apărute în fabricația 
tractoarelor, conducerea ministerului întreprinde un 
control complex al activității turnătoriilor de fontă și 
oțel care nu și-au atins parametrii proiectați, astfel 
incit aceste unități să respecte graficele de livrare în
tocmite pentru ultimul trimestru al anului,

De asemenea, la consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. s-au stabilit cu furnizorii din celelalte ramuri 
programe concrete, detaliate, pentru livrarea materia
lelor necesare îndeplinirii integrale a planului la trac
toare. Totodată, specialiștii ministerului soluționează 
în întreprinderi și centrale atît problemele pe care le 
impune ritmul superior de fabricație din perioada ur
mătoare, cit 
lor generale 
probă planul

și pregătirea corespunzătoare a adunări- 
ale oamenilor muncii care dezbat și a- 
anului viitor.

Grupaj realizat de
Dan CONSTANTIN
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
puse în funcțiune la termenele stabilite!

AZI, IN INDUSTRIA METALURGICĂ
Necesitățile sporite de metal ale economiei naționale au impus ca, și 

în acest an, volumul investițiilor din industria metalurgică să înregis
treze o creștere simțitoare. Indiscutabil, finalizarea lucrărilor pe șan
tiere și punerea grabnică in funcțiune a tuturor obiectivelor planificate 
se detașează ca o sarcină de prim ordin. Remarcăm faptul că. in urma 
eforturilor depuse de constructori și siderurgiști, in acest an au intrat 
in producție o serie de cocserii și laminorul de semifabricate la Combina
tul siderurgic Galați, cocseriile, fdrnalele nr. 3 și 4. precum și banda de 
aglomerare de la Călan, oțelăria electrică și prima instalație .românească 
pentru tratarea în vid a oțelurilor la Cimpia Turzii, trăgătoria de bare 
și țagle preforjate la Tirgoviște ș.a.

în acest ultim trimestru al anului sint așteptate alte premiere pro
ductive importante In metalurgie, dar aceasta presupune eforturi sus- 

■ ținute pentru recuperarea grabnică a restanțelor existente.

lor, nu au primit subansamble, piese 
sau materiale de la unități cu care 
colaborează. De pildă, întreprinderea 
de elemente pentru automatizare 
București nu a livrat Fabricii de pa
nouri din Bistrița regulatoarele elec
tronice pentru un tablou de coman

dă, întreprinderea de 
ca“ din București nu 
prinderii de utilaj greu „Progresul**- 
Brăila țevile necesare construirii 
unor piese de la cuptorul de norma
lizare. Se impune deci ca și a- 
cești subfurnizori a să acorde im-

țevi „Republi- 
a livrat între-

portanța cuvenită realizării tuturor 
pieselor și subansamblelor necesare 
laminorului de 20 țoii din Roman — 
obiectiv de investiții prioritar al anu
lui 1982.

Constantin BLAGOVICI 
corespondentul „Scinteii"

PE ȘANTIERUL NOULUI LAMINOR DE LA ROMAN» ____________

Condiția esențială, urgentarea 
livrării utilajelor restante

în condițiile unor serioase rămîneri 
în urmă, apropierea termenului pla
nificat.de intrare în funcțiune a nou
lui laminor de 20 de țoii de la în
treprinderea de țevi din Roman a 
impus măsuri și acțiuni deosebit de 
energice pentru imprimarea unui 
ritm de lucru cit mai rapid. în urmă 
unei temeinice analize asupra situa
ției lucrărilor, inițiată,și organizată 
de Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economico-So- 
ciale și de Comitetul județean Neamț 
al P.C.R., a fost stabilit un program 
de lucru special. Sarcini deosebite 
revin, în acest context, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
întrucit cele mai multe dificultăți se 
datorează nelivrării la timp a unor 
mijloace tehnologice.

Rezultatele îndeplinirii programu
lui în discuție sint evidente. Ele se 
reflectă în stadiile avansate de execu
ție înregistrate la diferite instalații, 
in ritmul rapid cu care se lucrează 
acum pe șantier. Un 'Prim fapt po-

zitiv : o parte dintre furnizori și-au 
onorat angajamentele privind livra
rea utilajelor restante. între aceștia 
menționăm, in mod deosebit, între
prinderea de utilaj greu „Progresul" 
Brăila, care a expediat pînă la sfir
șitul lunii septembrie peste 215 tone 
de utilaje.

Dar acum, mai mult decit oricind, 
fiecare zi de înțîrziere în sosirea pe 
șantier a unui utilaj sau altuia poate 
periclita ritmul de desfășurare a 
montajului. De aceea se impune cu 
stringentă ca toți furnizorii să acțio
neze cu mai multă hotărire pentru 
accelerarea execuției utilajelor desti
nate acestui obiectiv. între aceștia, 
amintim în primul rind întreprinde
rea de construcții de mașini din Re
șița, datoare încă cu peste 80 de tone 
de utilaje. Combinatul de utilaj greu 
din Iași, cu 22 de tone, Fabrica de 
panouri electrice Bistrița și altele.

O precizare : unele utilaje nu au 
fost livrate de' către uzinele furni
zoare deoarece nici acestea, la rîndul

Două inițiative valoroase ale constructorilor
Vă supunem atenției o experiență 

interesantă. Locul ei de aplicare : 
șantierele Trustului de izolații pen
tru lucrări industriale din București.

în primul rind, este vorba de ma
terializarea unor preocupări sistema
tice privind perfecționarea metodelor 
de coordonare a activității desfășu
rate pe șantierele metalurgiei. 
Noutatea introdusă ? Programarea, 
lansarea și urmărirea lucrărilor 
se face, în prezent, la nivelul echi
pelor de muncitori — considerate 
în mod justificat factorul decisiv 
în execuția lucrărilor. Mai precis, 
pornindu-se de la dimensionarea ca
pacității reale de care dispune o e- 
chipă sau alta, sint elaborate progra
me lunare de lucru care precizează 
atît cantitățile fizice, cit și expresiile 
valorice ale lucrărilor ce urmează a 
fi executate.

— Avantajele acestei metode sint

evidente și multiple,' ne arată ing. 
Cornel Hidoș, directorul trustului 
bucureștean. Șeful de echipă și mais
trul au un 
procesului 
câți direct 
purtind și 
rezultatele 
trustului, 
oferă 
în 
strict asupra 
forței de muncă și, implicit, 
gradului de îndeplinire a productivi
tății muncii planificate, deoarece fie
care echipă trebuie să lucreze la a- 
devărata ei capacitate. Putem ur
mări, totodată, dacă materialele de 
construcții sint sau nu judicios gos
podărite și dacă fondul de retribuire 
este folosit corespunzător.

— Pot . fi preîntimpinate prin a- 
ceastă metodă

rol esențial în organizarea 
de producție, sint impli- 
în adoptarea deciziilor, 
responsabilitatea pentru 

obținute. - La nivelul 
această programare ne 

posibilitatea de a exercita, 
orice moment, un control 

folosirii raționale a 
asupra

eventualele dere-

glări în evoluția lucrărilor ?
— Nu orice, dereglare — continuă 

tovarășul director Cornel Hidoș — 
deoarece unele dintre ele, cum sint 
sincopele în aprovizionarea cu ma
teriale sau soluțiile constructive ne
lămurite, nu țin de activitatea con
structorilor și nici nu depind de ca
pacitatea lor de soluționare. în 
schimb, dispunem de posibilitatea de 
a diminua sau chiar anula efectele 
negative ale acestor dereglări. Fie
care „semnal de alarmă** primit de 
pe șantiere este analizat și, în func
ție de gravitatea lui, echipele sint 
dirijate anticipat spre alte puncte de 
lucru, evitîndu-se astfel 
fond extrem de prețios 
lor de muncă.

A doua inițiativă de 
a trustului de izolații 
prefabricarea de betoane 
în cadrul unui atelier de

irosirea unui 
din timpul

dată recentă 
constă în 

refractare 
producție,

CONSTRUCTORI, MONTORI, FURNIZORI DE

3

special organizat în acest scop. Pre
fabricatele sint folosite pe scară 
largă la executarea unor cana
le de gaze, a unor cuptoare termice.

— Comparativ cu soluția clasică 
din elemente de zidărie refractară, 
ne-a spus ing. Rudolf, Schnell, direc
torul grupului de șantiere șamot, pre- 
fabricarea ne permite să sporim, la 
aceste categorii de obiective, produc
tivitatea muncii, deci să reducem du
rata de execuție cu aproximativ 50 
la sulă, să simplificăm lucrările de 
întreținere și reparații, dar mai ales 
să reducem considerabil consumul de 
combustibil și energie.

— în ce mod ?

— Pe de o parte, volumul pro- 
priu-zis de înzidire refractară scade, 
prin folosirea prefabricatelor, cu 
15—20 la sută. Pe de altă par
te, betonull refractar se încălzește și 
sinterizează odată cu încălzirea cup
torului, pe cînd -folosirea cărămizilor 
refractare impune, în prealabil, ar
derea lor. Or, pentru arderea unei 
tone de cărămidă sint necesare 1 000— 
1 300 kcal, iar noi folosim, anual, e- 
chivalentul a 30 000 tone de cără
mizi.

Grupaj realizat de
Cristian ANTONESCU

UTILAJE, TITULARI DE INVESTIȚII!
Munciți fără preget, zi de zi, în aceste ultime două luni ale cinului, pentru grăbirea

ritmului lucrărilor și darea în funcțiune a tuturor obiectivelor de investita planificate pe
acest an!

Aceasta constituie o importantă datorie patriotică, întrueît prin terminarea noilor obiective
de investiții contribuiți la creșterea forței economice a țării temelie trainică pentru pro'
grosul multilateral al patriei socialiste și ridicarea nivelului de trai al poporului!

planificat.de
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în lumina expunerii tovarășului nicolae ceaușescu

LA PLENARA C. C. AL P. C. R. DIN 1-2 IUNIE AOB8ENȚÂ WBILIICĂ A

i Hărnicia 
n-are virstă

O echipă de la Ferma nr. 2 
a cooperativei agricole din Mun
teni de Jos, județul Vaslui, a lu
crat în acest an un teren situat 
in pantă, de pe care se obți
neau recolte modeste. Pină 
acum. Iată că, în această toam
nă, s-a constatat că echipa a 
realizat adevărate recorduri în 
materie ; peste 7 000 kg porumb 
boabe la hectar și 70 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar.

Cine sint membrii echipei 7 
Soții loan și Frăsina Albescu, 
Vasile și Zoica Pilă, Constantin 
Gindu și alții, în frunte .cu 
„șeful" lor, Ion Arsene.

Toți, absolut toți membrii e- 
chipei sint — acum e acum! — 
pensionari de stat 
trecuți de vîrsta

Mulți înainte !

și C.A.P., toți 
de 70 de ani.

Scrisoare pentru 
un poștaș

Poșta de iert ne-a adus o scri
soare semnată de Dinu Ilașcu, 
din Dobrovăț — Iași, în care o- 
magiază „munca de o viață a 
poștașului Mlhai Moisii. In ziua 
ieșirii la pensie, eu am avut o 
idee : să refacem împreună, pe 
măsurate, traseul pe care el, 
poștașul, l-a străbătut zilnic, mai 
bine de 34 de ani. Și am făcut 
și un calcul că in această vreme 
el a străbătut, numai cu piciorul, 
o distantă egală cu de cel puțin 
trei ori înconjurul Pămîntului pe 
la Ecuator. Dar ceea ce este și 
mai frumos în toată povestea 
asta e că sectorul său a fost pre
luat de soția sa, care e tot poș- 
tăriță".

Norocosul, 
tot norocos!

Inginerul Mihal Boghmă ne 
istoricește pățania (sau, după 
cum o să vedeți, pățaniile) ope
ratorului N. P. de la Combina
tul chimic Rm. Vîlcea. Deunăzi, 
prin interiorul unei tubulaturi 
cu diametrul de un metru, N. P. 
a căzut de la 18 metri și... n-a 
pățit nimic grav.

Dar nu e prima „căzătură... 
norocoasă" din viața Iul. Cu 
cițiva ani în urmă, în timp ce 
culegea flori de tei, a căzut de 
la 23 de metri, dar s-a oprit, la 
citeva palme de pământ, pe 

J ■ creanga unui pom mai mic, care 
8 ’ ................

1
c

i-a „amortizat" aterizarea. Apoi, 
dintr-o greșeală, a fost închis 
intr-o instalație și timp de o 
oră și jumătate a tot ciocănit în. 
perete, pină l-au auzit întîm- 
plător niște colegi și l-au scos 
de acolo îhăihte de a fi prea 
tîrziu. Dar „performanta" o 
deține din timpul unei excursii 
pe muntele Cozia, cind a căzut, 
printre știrici, de la 45 de me
tri, dar s-a oprit în prăpastie 
exact intr-un loc unde se afla 
singurul petic de iarbă...

Norocos-norocos, dar ceva 
mai multă atenție nu strică. Po
vestea cu ulciorul nu-i simplă 
poveste...

i
Misteriosul 6 Bis

Cititorul nostru Ion Broda, 
din' București, Șoseaua Giur
giului 117, bloc 4, apartament 30, 
ne trimite trei bilete de călăto
rie, numerele 0 526, 0 527, 0 528, 
cu locurile rezervate 95, 96 și 97 
la acceleratul 222 Timișoara — 
București. „Biletele le-am cum
părat — ne scrie el — in ziua 
de 17 octombrie, din gara Făgă
raș, dar vagonul 6 Bis în care 
aveam locurile „rezervate" nu 
figura în garnitura trenului. De
geaba am intervenit pe lingă 
personalul trenului. Toți înâlțau 
din umeri. Ne-am îmbulzit, zeci 
și zeci de oameni, în vagonul 6, 
crezînd că e o confuzie, dar va
gonul 6 era de clasa I și acolo 
am fost avertizați că „stațio
narea e interzisă" și că, „in caz 
contrar", vom fi amendați. 
Am scris aceste rînduri pentru 
ca măcar în viitor să nu mai pă
țească și alții ca noi.

I
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O mica mare 
diferență

Am mai scris în rubrica noas
tră despre unii abonați telefo
nici care se pomenesc cu cite o 
notă de plată nepermis de pi
perată. Dar cazul prezentat de 
cotidianul „Zori noi" din Su
ceava le întrece pe toate de 
pină acum. Un cetățean a pri
mit în octombrie o notă de pla
tă pentru telefonul de la domi
ciliu in valoare de... 43 574,50 tei 
(patruzeci și opt 
sute șaptezeci și 
cincizeci de bani) !

După ce omul 
timpul cu sesizări 
situația s-a 
plătit 74, 50 lei.

E o „mică" diferență, nu ?

de mii cinci 
patru lei șt
și-a pierdut 

și reclamații. 
lămurit : avea de
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Si-a furat... 
trecutul

Un caz cu totul ieșit din co
mun s-a petrecut la Satu Mare, 
avindu-l ca autor pe Mihai lio- 
rotan, recidivist înrăit, domici
liat în cartiepul Solidarității, bloc 
7. După o nouă infracțiune de 
înșelăciune, i s-a întocmit cuve
nitul dosar de trimitere in ju
decată. Ca să scape de o nouă 
condamnare, lui M.H. i-a venit 
o idee „salvatoare" : să 
la arhiva judecătoriei 
a-și studia „dosarul". A 
cerut dosarul, i s-a dat 
apucat de „studiat". Dar, profi- 
tind o clipă de neatenția celor 
de față, a dispărut cu dosar cu 
tot. Alertați, oamenii legii au 
pornit îndată pe urmele sale. 
N-apucase încă să termine dosa
rul de studiat. O să aibă t 
suficient de meditat.

meargă 
pentru 

mers, a 
și s-a

I
I

I
i

iosa- 1 
timp |

Istoria - oglinda cunoașterii de sine
a popoarelor

CITITORII ÎNTREABĂ — redacția răspunde
Care sînt atribuțiile comisiilor de expertiză medicală și recuperare

La întrebarea de mai sus, adre

Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de

„Scinteii" |

In valorosul tezaur de idei pe care 
îl cuprinde in sine expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la stadiul actual al edificării socia
lismului în tara noastră, la proble
mele teoretice, ideologice și activi
tatea politică, educativă a partidului 
rostită la plenara lărgită din 1—2 iu
nie a.c. — expunere destinată să ră- 
mină o memorabilă dată in gîndirea 
materialist-dialectică și istorică din 
România — istoricul găsește o sursă 
de indicații de excepțională însem
nătate principială și practică pentru 
activitatea sa de cercetător al isto
riei naționale și universale. între 
funcțiile social-politice și educative 
ale istoriei, viguros subliniate de 
secretarul general al partidului, este 
și aceea de a sluji cauza — pe cit 
de nobilă, pe atit de actuală — a 
păcii și colaborării internaționale, 
prin cunoașterea și apropierea po
poarelor.

Această viziune asupra istoriei se 
înscrie in continuarea linei adevă
rate ’tradiții în istoriografia româ
nească. Grigore Ureche, cel dint-îi din 
șirul marilor noștri cronicari, are in 
celebrul său letopiseț un capitol in
titulat semnificativ „Povestea și toe- 
mala altor țări, ce sîntu prin prejur, 
cum nu să cade să nu pomenim, 
fiintlu-ne vecini de aproape", con
sacrat. statelor și popoarelor vecine. 
Pentru cărturarul român cunoaște
rea acestor vecini se integra organic 
concepției sale istorice : neamul ro
mânesc nu s-a dezvoltat într-un 
spațiu ermetic închis, ci intr-o arie 
de convergentă a unor mari curente 
de istorie și de cultură.

în lumea de astăzi, care trăiește 
în umbra rachetelor și sub apăsarea 
megatonelor de explozibil, cane pot 
spulbera în citeva clipe tot ceea ce 
milenii de muncă și gînd creator au 
clădit pe planeta noastră, responsa
bilitatea social-politică a istoricului 
a crescut considerabil. Se uită ade
sea că de la obirșiile sale înseși, 
prin opera „părintelui" ei. Hej-odbt, 
istoria s-a îndreptat spre trecut nu 
pentru a da expresie unei înclinații 
de paseism gratuit și deci nefolo
sitor omului, ci pentru a explica 
prin trecut realitățile contemporane. 
Este adevărat, istoricul se interesea
ză de trecut, de reconstituirea și in
terpretarea faptelor petrecute de 
mult, dar el rămîne omul prezentu
lui. Dezvoltarea științei și tehnicii, a 
mijloacelor de comunicare în masă, 
a schimbului de bunuri materiale și 
culturale au îmbrăcat globul terestru 
într-o rețea de legături, care fac —\ 
așa cum s-a remarcat cu dreptate — 
din epoca noastră prima fază plane
tară din istoria umanității. Tensiunile 
și conflictele internaționale stînjenesc 
această circulație de valori mate
riale șl spirituale ; confruntări și 
conflicte militare rup relațiile eco
nomice și culturale, provoacă pier
deri ireparabile de vieți omenești, da 
bunuri, de mari ■ monumente -și ves
tigii ale trecutului, care reprezintă 
un tezaur comun al omenirii.

O anumită manieră de a scrie is
toria — manieră ironizată și discre

ditată cu eticheta „istorie-bătălie" — 
a prezentat trecutul omenirii ca un 
neîntrerupt lanț de războaie, în care 
comunitățile umane — de la gintă 
la națiune — n-ar fi fost călăuzite 
decît de singurul gînd de a se ex
termina reciproc. Este de netăgă
duit că aoeste conflicte și războaie 
au existat și ele nu pot fi ignorate, 
dar este tot atit de adevărat că în 
istoria societății umane au existat 
lungi perioade de dezvoltare pașni
că,, cind pină și între foștii comba
tanți se statorniceau raporturi de 
schimb, înțelegere și colaborare. în 
perspectiva contemporană, aceste pe
rioade apar ca rădăcini istorice ale 
necesității, atit de resimțită astăzi, 

■ de a stabili cit mai multe punți in
tre state și națiuni, de a le înlesni 
cunoașterea, de a instating un climat 
de stimă reciprocă. Aceste perioade 
de viață și dezvoltare pașnică dau 
validarea istorică a eforturilor con-

Dr. Florin CONSTANTINII!

temporane de a crea o lume fără 
războaie, eforturi unite sub semnul 
armoniei și conlucrării. Noua ordine 
economică și politică internațională, 
care a găsiit In președintele Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un promotor a cărui pro
funzime de gîndire politică este e* 
galată numai de energia pusă in 
slujba acestui țel vital al umanității, 
nu poate fi statornicită, dacă ea nu 
pornește de la fundamentul solid al 
cunoașterii individualității istorice și 
aspirațiilor popoarelor, a trăsăturilor 
comune și specifice, pe care istoria 
le-a modelat in structura și făptura 
fiecărei națiuni.

Istoria este o disciplină a cunoaș
terii și înțelegerii, Investigînd mul
tilateral fenomenele istorice, ea re
levă unitatea în diversitate a pro
ceselor pe care le-a străbătut socie
tatea umană de la epoca pietrei cio
plite la aceea a zborurilor cosmice. 
Ea invită permanent la acceptarea 
și respectarea valorilor și tradițiilor 
fiecărei colectivități umane, indife
rent de numărul membrilor sau de 
întinderea teritoriului ei. Istoria o- 
feră mijloacele de a pătrunde — și, 
deci, de a cunoaște și înțelege — 
nu numai marile personalități ale 
trecutului, ci și sufletul colectiv al 
comunităților etnice și naționale. A- 
ceastă capacitate de care ea dispune 
îi conferă o importantă ruaictie în 
eliminarea neîncrederii Intre state și 
popoare, sursă de tensiuni și con
flicte internaționale. Efortul de 
comprehensiune pe care îl implică 
orice explicație a fenomenelor isto
rice nu este îndreptat exclusiv spre 

' trecut ; el analizează riguros ceea 
ce’ s-a întâmplat pentru a ajuta în
țelegerea a ceea ce-se mtîmplâ. -pent 
tru a deschide o perspectivă spre 
ceea ce se va întîmpla.

Istoria fiecărui popor trebuie re
constituită și cunoscută în spiritul

celei mai stricte observări a adevă
rului. A relata faptele așa cum 
s-au petrecut ele in realitate este 
cea mai importantă exigență a scrie
rii istoriei.. Tendințele unor istorici 
de a denatura acest adevăr, de a pune 
cercetările lor în serviciul căutării de 
„dovezi" istorice — de i'apt intotdeau- 
na false — pentru a justifica politica 
de dominație și expansiune, sint tot 
atît de nocive cauzei păcii și înțele
gerii intre popoare ca și un act de a- 
gresiuhe. Trecutul . unui popor este 
tot atit de sacru, de inviolabil ca și 
suveranitatea sa națională sau in
tegritatea teritorială..

Istoricii nu sint. desigur. întot
deauna infailibili în reconstituirea 
faptelor : puținătatea surselor docu
mentare. informațiile eronate furni
zate de ele îi pot induce in eroare. 
Important este insă ca ei să fie re
ceptivi la critica obiectivă, să fie 
de bună credință, să țină permanent 
seama de rezultatele celor mai noi 
cercetări. Refuzul de a. ține seama 
de concluziile desprinse din cerce
tările obiective dăunează efortului 
de1 cunoaștere a trecutului si ridică 
obstacole in calea 'dialogului intre 
istorici, condiție indispensabilă a 
progresului disciplinei înseși și a 
eficacității ei in misiunea de a a- 
propia popoarele. Ea plenară lărgită 
a, C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că, avind în ve
dere că în unele țări o serie de 
evenimente istorice cane privesc ne
mijlocit poporul nostru sint prezen
tate nerealist, citeodată denaturat, 
apare necesitatea organizării unor 
dezbateri comune cu istoricii din 
țările respective, pornind de la ne
cesitatea clarificării și prezentării 
problemelor în lumina adevărului 
istoric.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu deschide istoricilor un 
larg orizont tematic. între direcțiile 
de investigație indicate de secreta
rul general al partidului se află și 
cercetarea relațiilor de colaborare pe 
multiple planuri pe care românii 
le-au întreținut de-a lungul veacu
rilor cu popoarele vecine, cu alte 
popoare ale lumii. A releva întot
deauna ceea ce a apropiat popoarele, 
ceea ce le-a unit în aspirația lor 
profund umană de a trăi în pace și 
înțelegere este o misiune pe care 
istoricul este chemat să o îndepli
nească cu inteligență și competență. 
Ca oameni de știință, ca militariți 
politici, istoricii români văd în docu
mentele plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R.. în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un document-pro
gram de largă cuprindere și perspec
tivă, menit să ridice activitatea isto
riografiei din tara noastră pe o treap
tă superioară ; alături de întregul 
popor român ei sînt deciși să-și pună 
întreaga lor capacitate de creație ști
ințifică în slujba idealurilor înalte 
ale socialismului și păcii, cu acea con
știință a responsabilității lor, profe
sionale și politice, sintetizată cu lim
pezime de Miron Costin : „eu voi 
da seama de ale mele, cite scriu".

sată redacției de mai mulți cititori 
(intre care, Ion Moldovan din Vă
lenii de Munte, 
din Botoșani, 
din Brașov), 
toarele :

Nicolae Amăriuței 
Dumitru Pavelescu 
răspundem urmă-

Asemenea comisii funcționează 
în cadrul direcțiilor pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale jude
țene și o municipiului București, 
unde sint organizate pe lingă fie
care sector. Ele își desfășoară acti
vitatea in spitale sau policlinici.

Comisiile de expertiză medicală șl 
recuperare a capacității de muncă

capacității de muncă? 
au in principal următoarele atribu
ții : verifică temeinicia și legalitatea 
propunerilor comisiilor de pensii și 
asigurări sociale privind încadrarea 
in grade de invaliditate ; stabilesc 
cauza invalidității, gradul de inva
liditate și termenul de revizuire me
dicală, potrivit legii ; propun comi
siilor de pensii județene și ale mu
nicipiului București, după caz, emi
terea deciziilor de încadrare în 
grade de invaliditate sau respin
gerea cererii ae pensionare pentru 
invaliditate ; analizează propunerile 
de prelungire peste *90 de zile a 
concediilor medicale și avizează eli

berarea certificatelor medicale pen
tru acesle concedii ; analizează pe
riodic starea de sănătate a perso
nalului muncitor din unitățile socia
liste in raza lor teritorială, îm- 
pieună cu organele locale sanitare 
și sindicale, și propun măsurile ne
cesare pentru eliminarea deficien
țelor constatate ; îndrumă și contro
lează activitatea comisiilor de pensii 
și asigurări sociale din unitățile de 
stat, agricole cooperatiste' și de pe 
lingă consiliile populare comunale, 
în problemele referitoare la exper
tiza medicală și recuperarea capa
cității de muncă. (Gheorghe Pirvan),

Ce se întreprinde pentru a asigura promptitudine 
serviciilor „Salvării" ?

întrebarea din titlul.de mai sus 
— adresată redacției, de mai mulți 
cetățeni din Capitală — am pus-o, 
la rindul nostru, tovarășului dr. 
Marin Drăghici, directorul Sta
ției de salvare a municipiului Bucu
rești. In primul rînd, de ce răs
punde uneori atît de greu bine
cunoscutul număr de telefon 061 ?

— Ne-am confruntat o bună bu
cată de vreme cu un șir de defec
țiuni tehnice, datorate lucrărilor de 
dezvoltare a . centralei telefonice 
Dacia. Trebuie să recunoaștem insă 
că sînt și cazuri cînd se răspunde 
cu întârziere datorită telefonistelor 
noastre. Depunem toate eforturile 
ca și asemenea „defecțiuni" să fie 
înlăturate. Problema principală este 
și rămîne promptitudinea cu care 
se acordă ajutorul.

Este, cred, bine să se știe că, de 
la începutul anului, am asigurat, in 
medie, asistența a 1 500 de cazuri in 
24 de ore. Apare de înțeles că, la un 
asemenea volum de muncă și in 
condițiile unor solicitări inerent 
concomitente, se impune stabilirea 
unei ordini de prioritate în raport 
cu gravitatea cazurilor. Această or
dine este hotărîtă întotdeauna de 
medicii coordonatori de serviciu, 
oameni cu experiența si discernă- 
mintul necesare conturării unui 
diagnostic. Iată de ce trebuie să in
sistăm, o dată și încă o dată, asupra 
cerinței de a fi informați coreet și 
precis, de aceasta depinzînd și 
promptitudinea răspunsului „Salvă
rii". Precizăm — și vrem să com

batem pe această cale unele afir
mații vehiculate de oameni rău in
tenționați sau pur și simplu nein
formați : nu există nici un fel de 
asistență preferențială. Numai și 
numai diagnosticul medical este cel 
care dictează ordinea de prioritate. 
In orice situație însă, vârstele ex
treme — adică cele mai mici și cele 
mai înaintate — sînt considerate ur
gențe majore. Sintem conștienți că 
există încă destule resurse căre de
pind de noi ca promptitudinea asis- f 
tențel de urgență să sporească. In
formez cetățenii că sînt în curs de 
aplicare măsuri vizînd coordonarea 
mai riguroasă! și mai eficientă a ac
tivității operative de acordare a 
acestei asistențe. (Maria BabgL

CRONICA LITERARĂ

PE SCURT
• RECURS. In cauzele civile, termenul de recurs 

este de 15 zile de la comunicarea hotărîrii. Re
cursul se depune la instanța a cărei hotărire se soli
cită a fi reexaminată și se motivează prin însăși ce
rerea depusă sau în perioada termenului de recurs. 
(Răspuns cititorului Vasile lancu din Tg. Jiu).

• RECONSTITUIREA VECHIMII ÎN MUNCA. In 
situația in care se face dovada cu acte că arhivele 
ău fost distruse, se poate reconstitui, în condițiile 
prevăzute de Decretul nr. 92/1976, octivitatea care 
s-o depus pe boza unui contract de muncă, funcția, 
meseria sau specialitatea. Pot cere această recon
stituire numai persoanele cate desfășoară activitatea 
pe baza unui contract de muncă, cadrele perma
nente ale Ministerului Apărării Naționale și Minis

terului de Interne și membrii cooperativelor mește
șugărești. Reconstituirea se face de comisii care 
funcționează pe lingă comitetul executiv al consi
liului popular județean sau de sector in municipiul 
București. (Răspuns cititorilor Dumitru Nicolescu din 
Făgăraș, Ion Stroe din comuna Bălțești, județul 
Prahova, Ștefan lonescu din Videle, județul Teleor
man).

• DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA pentru 
tinerii în virstă de pină la 18 ani este de..18-24 zile 
lucrătoare, diferențiată în raport cu vîrsta. Astfel, 
pentru cei în virstă de la 16 la 17 ani se acordă un 
concediu de 21 zile lucrătoare. (Răspuns lui Al. 
Stamate din București).

CUM AU FOST SOLUȚIONATE 

SCRISORILE ADRESATE REDACȚIEI?

Intervenție oportună pentru întărirea legalității

Critica literară - expresie a culturii, 
a eticii profesionale*)

Rareori a izbutit un volum de 
studii critice și de istorie literară 
să ne impresioneze în măsura în 
care a făcut-o acela apărut de cu- 
rind in editura „Eminescu" și inti
tulat Poeți români. Și nu numai 
prin împrejurarea în care a ieșit la 
lumină, ca un discret omagiu al 
unei aniversări. Ci mai cu seamă 
pentru că înfățișează, cu cinste și 
demnitate, o activitate critică neîn
treruptă de peste o jumătate de 
secol a semnatarului. Șerban Cio- 
culescu. Sintem in fața unui bilanț, 
selectiv desigur, dar căre îngăduie 
judecarea dreaptă a unei atitudini 
intelectuale și a rezultatelor ei in 
cultura noastră. Putem urmări, din 
succesiunea recenziilor,, cronicilor, 
studiilor (deși pină și recenziile au, 
de cele mai multe ori, ponderea și 
contextul studiului propriu-zis), 
așezate în ordinea dictată de înlăn
țuirea cronologică a autorilor și 
operelor supuse examenului critic, 
putem, urmări un profil intelectual, 
un orizont de cultură, o metodolo
gie, legate însă și subsumate acelei 
atitudini mai înainte pomenite. Se 
alătură, bunăoară, în culegerea de 
față, pagini consacrate aceluiași 
poet în momente diferite, la inter
vale de aproape 35—40 de ani. Așa 
se intimplă in cazul lui Eminescu 
(studii din 1937 pină în 1975 și 1980), 
al lui Șt. O. Iosit (din 1938. 1963, 
1981), al lui Blaga (din 1938, 1974), 
al lui Philippide (din 1940, 1972,
1976, 1979). Și este fără îndoială un 
gest de curaj in această juxtapu
nere de judecăți critice și istoric- 
literare emise la răstimpuri consi
derabile. Căci deslușim în ele
(dealtfel ca la puțini critici care
au trecut prin răspîntiile unei isto
rii zguduite de seismele ultimei
jumătăți de secol) elementele unei
statornicii de atitudine și de con
cepție îndemnînd la reflecție res
ponsabilă și imitație in rîndurile 
criticilor.

Vrem sâ spunem că în ciuda'unor 
mărunte deosebiri în orientarea 
„discursului" critic (termen pe care 
nu-1 iubește) acad. Șerban Ciocu- 
lescu a păstrat de la începuturile 
carierei sate pînă azi direcția unei 
busole niciodată defectate. Faptul 
că. în linii generale, prima perioa
dă a activității sale critice se dis
tinge printr-o tendință mai acuzată 
spre monografiere, spre o circum
scriere totală, sintetică, a unor 
biografii și opere interdetermi- 
nant îngemănate, Iar cea mai 
tîrzie accentuează un anumit spirit 
analitic, o atenție îndreptată spre 
detaliu, nu modifică nici .unitatea 
ireductibilă a concepției critice, nici 
strictețea eticii profesionale. N-am 
întilnit nici in acest nou volum, 
nici în altele, nici un abandon nici 
o apostazie. Credincios sieși mai

presus de orice,- Șerban Cioculescu 
ne înfățișează, într-o extinsă pale
tă cronologică, tocmai argumentele 
peremptorii ale consecvenței sale, 
datorate atit unei formații solide 
profesionale In descendența româ
nească a celor mai reprezentativi 
critici, cit și unei particularități de 
caracter care demonstrează o dată 
mai mult valoarea formativă a dis
ciplinelor umaniste. Astfel, în Su
gestii eminesciene, în cadrul unei 
polemici purtate cu civilitatea ca
racteristică (nelipsită însă de adju- 
vantul ironiei, care uneori ascute, 
alteori temperează tăișul critic), 
autorul se autodefinește ca ..biet 
retardator, legat de metoda carte
ziană, a îndoielii metodice și încre
zător in puterile inteligenței". De 
sub simulata umilință a acestei 
mărturisiri străbate însă orgoliul 
apartenenței nedezmințite la un cu-

Gheorghe Grădinara din comuna 
lonești, județul Gorj, a Semnalat 
redacției, într-o scrisoare, nereguli 
privind folosirea unor suprafețe de 
teren la cooperativa agricolă de 
producție din localitate. El susținea 
că, nesocotindu-se prevederile sta
tutului și hotărirea consiliului de 
conducere al cooperativei, s-a re
partizat teren unor familii, intre 
care și celei a lui Aurel Sotea, care 
de mai mulți ani nu a lucrat in 
C.A.P. Deșt, in urma unor sesizări 
anterioare, plenara comitetului co
munal de partid hotărîse măsuri 
pentru restabilirea legalității, în 
sensul anulării convențiilor înche
iate și valorificării produselor'dbți- 
nd.t.e către fondul de stat și nu pe 
piața neorganizată, președintele

*) Șerban Cioculescu : „Poeți 
români" — editura „Eminescu".

Zoe DUMITRESCU-
BUȘULENGA

rent de gîndire european cu accen
te tipic raționaliste. în cadrul că
ruia cărturarul român și-a alcătuit 
forma mentis, și-a fondat convin
gerile nezdruncinate, și-a adoptat 
metodologia aferentă. în lumina 
rigorilor raționale și-a constituit 
Șerban Cioculescu profesionalitatea 
strictă, respectată și apărată întot
deauna pentru sine și pentru cei
lalți, deoarece solidaritatea de 
„breaslă", manifestată în nenumă
rate rînduri și chiar în acest vo
lum (între poezie și critică, din 
1979), a însemnat, în realitate, apă
rarea specialistului, a aceluia care 
în deplină obiectivitate și școlit la 
timp întru ale disciplinei, nu Urmă
rește alt țel decit acela al adevăru
lui în cultură, al adevărului scării 
de valori. In virtutea acestui prin
cipiu fundamental al atitudinii cri
tice a respins Șerban Cioculescu 
atit „prețuirea‘ greșită a noutății" 
și ..goana după originalitate", cit 
și impostura in activitatea de isto
rie și critică literară, de stabilire a 
textelor marilor scriitori. De aceea 
respingea cu severă fermitate re
zultatul hibrid al „muncii" între
prinse de asistenții lui Mihaiî Dra- 
gomirescu in întocmirea ediției din 
1937 a „Poeziilor" lui Eminescu, 
spunînd ritos adevărul dur, a! folo
sirii unei alte ediții (denigrate de
altfel în notele critice de cei care o 
folosiseră) în locul manuscriselor. 
Tot astfel, adică din același unghi al 
adevărului (privind, in cazul de 
față, tabla de valori a literaturii). 
6aluta în 1939 ediția operelor lui 
Macedonski realizată de Tudor 
Vianu, socotind că „lirica mace- 
donskiană. prin ferventa simpatie 
cu care a fost editată și interpreta
tă se îhdrumează către un nou

destin, de dreaptă situare în litera
tura noastră".

Urmărirea aceluiași scop al resta
bilirii adevărului se descoperă și in 
paginile consacrate lui Alecsandri 
și raporturilor lui de „mărime1.1 cu 
Eminescu (in comentariul la „Opere 
Iii, Poezii populare", ca și în „Poet 
național și popular"). Pledoaria pen
tru poetul de la Mircești, susținută 
cu obiectivitate și cu argumentele 
bunului simț, țintește la situarea 
lui pe locul de proeminență care 
i se cuvine, fără știrbirea strălu
cirii eminesciene. Căci, scrie acad. 
Șerban Cioculescu, „nimic nu e mai 
injust și totodată mai oțios decit 
a-1 mări pe unul, mare in absolut, 
înaintea celuilalt, și el mare, dar 
în relativ". Așadar, adevăr, obiec
tivitate, bun simț, la care se adau
gă și „desâvîrșitul gust literar" 
(in legătură cu intervențiile lui 
Alecsandri in culegerea de poezii 
populare), termeni a căror încărcă
tură conotativă ne duce spre com
plinirea profesiei carteziene de cre
dință a cărturarului, mai- înainte 
citată. Ne aflăm adică în fața,unei 
osaturi clasice care susține o con
cepție critică și fundează o meto
dologie care a găsit și găsește re
surse reînnoite pentru a primi in 
orizontul așteptării ei modernitatea, 
dar numai cea autentică. Cum s-ar 
explica altfel reacțiile pozitive, chiar 
de la începuturi, la poezia lui Ma
cedonski, a lui Blaga. Arghezi. Ion 
Barbu, Vinea, Philippide ?

Credem că receptivitatea lui Șer
ban Cioculescu la marea poezie, 
dublată de un gust remarcabil, 
exercitat la >școala lungă și migă
loasă a CÂRȚII, cultura sa aleasă, 
mobilitatea intelectului s-au conju
gat și au funcționat necontenit 
(cum se vede din prezența sa neo
bosită. înviorătoare pentru noi toți) 
în activitatea critică, menționind 
elasticitatea și capacitatea de mil
iare pe text a judecății crit’ce (cu 
păstarea neatinsă a criteriilor de 
Ia care nimic nu l-a abătut, nici 
măcar ispita criticii noi cu eficien
tele ei majore). De unde se dedu
ce importanta și valoarea unei for
mații. a „școlii" care imprimă, in
delebil. rigoarea principiilor aceea 
care deschide și păstrează calea 
dreaptă in cultură ca și în viață, 
făcind adică parte egală intelectu
lui și caracterului. Parcurgind fi
lele cărții nou apărute, asculți par
că. din studii mai vechi și mai re
cente. lecția unui magistru ascun- 
zind sub simplitatea cu care este 
administrată istoria unei vieți și a 
unei vocații de cultură exemplare a 
unei iubiri adinei față de valorile 
românești, lipsite de zgomot și de 
Orice ostentație.

La 80 de ani, academicianul Șer
ban Cioculescu duce mai departe, 
cu nedezmințita sa tinerețe, pilda 
muncii intelectuale, pe aceleași no
bile căi. cinstind umanismul româ
nesc și galaxia Gutenberg.

• CONSILIUL POPULAR AL 
JUDEȚULUI SUCEAVA : Condu
cerea grupului de secții Crucea din 
cadrul întreprinderii de metale rare 
a luat măsuri pentru ridicarea celor 
două buldozere abandonate de mult 
timp în comuna Gemenea. Utilaje
le au fost expediate pentru repara
ții capitale la l.R.A. Cimpina.

• UNIUNEA JUDEȚEANĂ A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE DOLJ : Suprafe
țele de teren ale C.A.P. Grecești 
(din punctele Pătrașcu, Bădin și 
Praja) sint improprii pentru cul
turile ele porumb și griu. S-au luat

C.A.P., Alexandru Stegărescu. și 
alte cadre din conducerea unității 
n-au pus In aplicare hotărirea ple
narei. Dimpotrivă, cu sprijinul se
cretarului comitetului comunal de 
partid Constantin Vișînescu, prima
rul comunei, i-au creat condiții lui 
A. Sotea să-și comercializeze pro
dusele în alt județ, aducindu-se 
prejudicii cooperativei agricole.

In urma verificărilor efectuate la 
fața locului de un colectiv de acti
viști, alcătuit la indicația secreta
riatului Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., s-a constatat temeinicia 
sesizării. Pe baza concluziilor rezul
tate, cazul a fost reanalizat de ple
nara comitetului comunal de partid 
care a hotărît sancționarea pe linie

Spicuiri din răspunsuri
măsuri pentru însămînțarea lor cu 
ierburi perene, fiind astfel îngloba
te în terenurile destinate bazei fu
rajere. De asemenea, o altă supra
față slab productivă, care era cul
tivată cu viță de vie, a fost defri
șată și supraînsămințată cu ierburi 
perene pentru pășune.
• OFICIUL JUDEȚEAN DE TU

RISM VlLCEA : Propunerile făcute 
de cititorul F. Mircea din Botoșani 
privind îmbunătățirea traseelor tu
ristice din jurul stațiunii Olănești 
sint judicioase. Ca atare, împreună 
cu organele de resort din județul

de partid a vicepreședintelui (C. 
lancu) și inginerului-șef (Paul tu- 
dorică) al C.A.P. ; destituirea din 
funcție a contabilului-șef al unită
ții, Dumitru Buzgure, precum și 
suspendarea din funcție a președin
telui cooperativei agricole, A. Ste
gărescu. De asemenea, avind în ve
dere faptul că. a tolerat incorectitu
dinea și faptele de necinste relatate 
mai sus, că a încălcat disciplina de 
partid, plenara l-a sancționat cu 
„vot de blam" pe secretarul comi
tetului comunal de partid, C. Viși- 
nescu. Cu prilejul analizei efectua
te s-au adoptat și alte măsuri pen
tru întărirea muncii politice, a le
galității, atit în C.A.P., cit și pe 
ansamblul comunei.

Vîlcea se vor executa amenajările v ii rti 1 c>
© CONSILIUL POPULAR ALZ 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI : 
Pentru micșorarea gradului de po
luare a atmosferei cu pulberi rezul
tate din activitatea de producție la 
Întreprinderea „Granitul" s-a dis
pus realizarea unui sistem tehnic 
de reducere a înălțimii de descăr
care a materialelor ; stropirea sis
tematică a arterelor de circulație 
din incinta unității ; schimbarea 
periodică a filtrelor de la bunkere- 
le de ciment, în conformitate cu 
programul stabilit.

Cînd rezolvarea se oprește la jumătate...
Profesorul dr. Ioan N. Chițu din 

București, strada Puccini nr. 8, sec
torul 1, ne-a adus insă la cunoștin
ță un caz în care soluționarea unei 
sesizări făcute conducerii coopera
tivei . „Prestarea" din Sinaia s-a 
oprit... la jumătate. Ca urmare, și 
măsurile stabilite nu au avut decit 
„jumătate" din rolul educativ nece
sar. Dar să-i dăm cuvintul citito
rului nostru :

„Pentru unele lucrări de mecani
că, spălat, schimbatul uleiului la 
autoturism am apelat cu citva timp 
in urmă la unitatea autoservice a 
cooperativei -Prestarea» din Sinaia. 
Nemaivorbind de calitatea slabă a 
prestațiilor, am rămas surprins de 
faptul că suma plătită (circa 490 
lei) a intrat, pur și simplu, în buzu
narele lucrătorilor respectivi, sub 
privirile nepăsătoare ale șefului 
unității. Cornel Ichim. Sesizind ile
galitatea, am fost... tot eu cel «luat 
la întrebări». Pină la urmă, cu spri
jinul unor foruri ale județului Pra
hova, la care am apelat, lucrurile 
s-au lămurit. Doresc insă ca acest 
caz să fie pus in discuția opiniei 
publică, deoarece consider că modul 
în care a procedat conducerea coo
perativei respective sancționîndu-i 
pe cei vinovați doar cu o diminuare 
a retribuției pe două luni este 
necorespunzător in raport cu gra
vitatea abaterilor semnalate".

Intr-adevăr, faptele relatate fri
zează prevederi clare ale Codului 
penal și trebuiau analizate șl din 
acest punct de vedere. Oare aseme
nea practici erau săvirșite numai de 
cei în cauză ? Constituiau ei o „ex
cepție" negativă sau mai erau și 
alții care confundau casieria coo
perativei cu buzunarul propriu ? Iar 
prin frecvența repetării, la ce sume 
se puteau ridico pagubele aduse ? 
lată întrebări Io care măsura res
pectivă nu dă decit un simplu răs
puns : o procedură superficială, care 
nu a intrai sau nu a dorit să intre

in adîncul lucrurilor. Mai mult, așa 
cum prevăd hotărîrile de partid re
feritoare la rezolvarea propunerilor, 
scrisorilor oamenilor muncii, condu
cerea cooperativei, soluționînd sesi
zarea, avea datoria să pună cazul 
în dezbaterea întregului colectiv și 
să adopte și alte măsuri, mai ample, 
pentru prevenirea unor astfel de

ilegalități, pentru îmbunătățirea ca
lității serviciilor prestate de unită
țile sale. Nădăjduim că va face 
acest lucru neintîrziat, comunicînd 
redacției concluziile rezultate. La 

• ,,autoservice"-uri, în general, este 
încă destul loc pentru a se instaura 
o strictă respectare a legalității. 
(G.P.).

— Noi am terminat! Gropile le va acoperi în curînd zăpada.
Desen de A. ANDRONIC

Cititorul Aurel Rugină din București, strada Tamburului nr. 5, 
bloc 125, scara B, ap. 98, sectorul 6, ne-a semnalat că între
prinderea de construcții edilitare și drumuri execută de foarte 
mqltâ vreme lucrări in zona în care locuiește. De circa 5 săptă- 
mini a abandonat însă lucrările, lăsind strada plină de gropi, 
blocată de grămezi de pămint, de dale de beton și alte ma

teriale
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DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din pag. I)
tindere și diversificare a relațiilor bilaterale în 
toate domeniile de interes comun, ceea ce va 
contribui la aprofundarea cunoașterii și prețuirii 
reciproce intre cele două țări și popoare^

Părțile au convenit să continue consultările pe
riodice între cele două ministere de externe, 
precum și între reprezentanții României și Gre
ciei in diferite foruri internaționale.

Cele două părți au acordat o atenție deosebită 
dezvoltării raporturilor economice dintre Româ
nia și Grecia. Expriniîndu-și satisfacția față de 
evoluția ascendentă a schimburilor economice 
reciproce, părțile au apreciat activitatea Comi
siei mixte guvernamentale de cooperare și au 
remarcat că economiile celor două țări oferă o 
bază trainică pentru extinderea și diversificarea 
schimburilor, pe baze echilibrate și stabile.

In acest sens, a fost relevată importanța deo
sebită pe care cele două părți o atribuie transpu
nerii in practică a prevederilor Acordului-Pro- 
gram semnat Ia Atena, la 5 mai 1082, de tova
rășul Nicolae Ceatișescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu, privind direc
țiile de bază ale dezvoltării cooperării economice, 
industriale și tehnieo-științifice între Republica 
Socialistă România și Republica Elenă.

în vederea creșterii și îmbunătățirii perma
nente a structurii schimburilor bilaterale pe 
baze stabile și de perspectivă, cele două părți 
au subliniat necesitatea întreprinderii de măsuri 
pentru încheierea de contracte pe termen lung 
privind facilitarea accesului mărfurilor pe pie
țele respective, intensificarea schimbului re
ciproc de delegații comerciale și misiuni econo
mice, participarea firmelor și întreprinderilor 
economice la tîrgurile și expozițiile internațio
nale ale celor două țări.

Cele două părți au apreciat că există posibi
lități pentru creșterea în continuare a schimbu
rilor comerciale între cele două țări.

Părțile au relevat importanța ce revine .formei 
avansate in schimburile economice, pe care o 
reprezintă acțiunile de cooperare.

în acest sens, s-a făcut referire, cu satisfac
ție, in mod deosebit, la cooperarea existentă în 
domeniul forajelor petroliere în diferite regiuni 
ale Greciei, la realizarea studiului privind elcc- 
‘vificarea tronsonului de cale ferată Atena-Sa- 
lonic, posibilitatea extinderii rețelei telefonice 
din Grecia, construirea unei fabrici de cheres
tea, producția de cosmetice, cit și Ia buna func
ționare a societăților mixte in domeniile comer
cializării diverselor produse, transporturilor ma
ritime și rutiere etc.

Pornind de la rezultatele pozitive înregistrate 
în această privință pînă în prezent, ele au con
venit să încurajeze conlucrarea dintre institu
țiile și organismele lor competente, dintre în
treprinderile și firmele interesate, buna desfă
șurare a acțiunilor în curs și realizarea de noi 
acțiuni de cooperare economică și industrială în 
domenii importante ale economiei naționale, 
prin valorificarea mai largă a posibilităților pe 
care Ie oferă potențialul economic al celor două 
țări. Părțile au relevat posibilitățile de dezvol
tare a unor asemenea acțiuni de cooperare în 
domenii cum sint : energia și materiile prime, 
transporturile rutiere, feroviare și navale, co
municațiile Și telecomunicațiile, forajele petro
liere, petrochimia și chimia ș.a.

S-a relevat, de asemenea, necesitatea încu
rajării eforturilor pentru constituirea de noi so
cietăți mixte de producție și comercializare in 
domenii cum sint : transporturile, construcțiile, 
prospecțiunile petroliere, industria chimică și 
petrochimică, autoturismele ș.a. Părțile au con
venit, de asemenea, să intensifice eforturile pen
tru dezvoltarea cooperării lor pe terțe piețe.

în scopul extinderii relațiilor economice bila
terale, in timpul vizitei a fost semnat Protocolul 
de aplicare a Acordului-Program privind dez
voltarea cooperării economice, industriale și teh- 
nico-științifice dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă,

Părțile au apreciat pozitiv dezvoltarea coo
perării în domeniile științei, culturii, artei, ra
dioteleviziunii, turismului, apreciind că aceste 
schimburi contribuie efectiv la mai buna înțe
legere și cunoaștere reciprocă între popoarele 
român și elen, la aprofundarea prieteniei din
tre ele.

Cele două părți și-au exprimat voința de a 
da un conținut și mai bogat acestor relații prin 
sporirea și ridicarea calității schimburilor, orga
nizarea reciprocă de manifestări importante și 
reprezentative, care să permită o cunoaștere și 
mai bună a valorilor materiale și spirituale ale 
celor două popoare. în acest context, ele au con
venit să se încheie un nou program de aplicare 
a Acordului de schimburi culturale între cele 
două țări.

II
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi

nistru Andreas Papandreu au procedat la o 
aprofundată analiză a situației internaționale. Ei 
au constatat cu satisfacție o largă convergență de 
vederi între România și Grecia, atit în ceea ce 
privește aprecierea evoluțiilor actuale, cit și 
măsurile ce se impun pentru asigurarea păcii și 
securității.

Cele două părți au subliniat Importanța pro
fundelor transformări care au loc in lumea con
temporană, apreciind că omenirea traversează 
în prezent o epocă de mari prefaceri, la baza 
acestora aflîndu-se afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a trăi în libertate și in
dependență, a luptei lor pentru progres și bună
stare, pentru edificarea unor relații internațio
nale noi, de deplină egalitate. Evoluția situației 
internaționale confirmă că popoarele sint hotărî- 
te să pună capăt oricărei forme de dominație 
străină și opresiune, să-și aleagă în mod liber 
căile dezvoltării sociale și să trăiască în condi
ții de pace, securitate și colaborare, într-o lume 
în care relațiile dintre state să se bazeze ferm 
pe principiile deplinei egalități, respectării inde
pendenței, integrității teritoriale și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii Ia forță și Ia amenințarea cu forța, 
soluționării tuturor problemelor exclusiv pe căi 
pașnice, prin negocieri.

Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Andreas Papandreu au exprimat profunda 
lor îngrijorare față de încordarea deosebit de 
gravă existentă astăzi in relațiile internaționale, 
care generează pericolul declanșării a noi con
flicte și confruntări militare. Ei au relevat că 
această situație este rezultatul nerezolvării pro
blemelor acute cu care este confruntată lumea 
contemporană și apariției de noi conflicte și 
focare de război, manifestării politicii de forță 
și amenințare cu forța, persistenței politicii 
zonelor de influență, de amestec în treburile 
interne, al intensificării tot mai periculoase a 
cursei'înarmărilor, al lipsei de progrese in nego
cierile privind diminuarea decalajului existent 
intre țările în curs de dezvoltare și cele indus
trializate, al adincirii crizei economice mondiale.

Joi la amiază, primul ministru grec 
Andreas Papandreu. a ținut o confe
rință de presă la care au participat 
ziariști români și greci, precum și co
respondenți ai presei străine acredi
tați la București.

In deschiderea conferinței de pre
să, premierul grec a declarat că vi
zita sa in România — a treia efec
tuată din 1974 — a fost încununată 
de deplin succes.

Evocînd relațiile apropiate dintre 
România și Grecia, rădăcinile lor 
adine implantate in trecut, premie
rul elen a arătat că aceste relații 
s-au dezvoltat într-un ritm rapid, in 
special după anul 1974. „Sint dator 
să subliniez — a spus Andreas 
Papandreu — că această vizită a pus 
temeliile unei schimbări calitative, 
am putea spune ale unui salt inainte 
în relațiile dintre România si Grecia. 
Astfel, relațiile bilaterale urmează să 
se dezvolte îndeosebi pe planul cola
borării economice la niveluri mult 
mai ridicate și am putea spune într-o 
manieră mult mai pretențioasă decît

Cele două părți au subliniat îndatorirea tu
turor statelor ca — intr-un spirit de adîncă res
ponsabilitate — să-și intensifice eforturile in 
vederea opririi deteriorării situației internațio
nale, a reluării și consolidării cursului politicii 
de destindere și independență națională, pentru 
promovarea unei largi cooperări și a respectului 
intre națiuni, corespunzător intereselor tuturor 
popoarelor. în același timp, părțile și-au expri
mat convingerea că destinderea poate fi înfăp
tuită numai cu participarea activă și egală a 
tuturor statelor lumii, indiferent de mărime sau 
de orinduire socială, astfel incit țările mici și 
mijlocii să-și asume o mai mare răspundere în 
viața internațională.

III
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi

nistru Andreas Papandreu au acordat, în con
vorbirile lor, o atenție deosebită problemelor 
Europei. Ei au constatat cu profundă îngrijorare 
că amenințarea la adresa păcii și securității a 
crescut pe continentul european, unde s-au acu
mulat cele mai multe arme de distrugere in 
masă, îndeosebi nucleare, iar atmosfera de în
credere s-a deteriorat considerabil.

în această situație, ș-a apreciat de comun 
acord că problema cea mai importantă pentru 
omenire, pentru toate națiunile, îndeosebi cele 
europene, este de a se pune capăt cursei înar
mărilor și a se trece, prin luarea unor măsuri 
corespunzătoare, la instaurarea unui climat de 
încredere și Ia realizarea dezarmării generale 
atit în domeniul armelor convenționale, cit și al 
celor nucleare, sub un control internațional 
strict și efectiv.

Pornind de la pericolul deosebit pe care dez
voltarea și amplasarea în Europa de noi rachete 
cu rază medie de acțiune îl reprezintă pentru 
toate statele europene și pentru pacea în lume, 
cele două părți au insistat asupra necesității de 
a se ajunge la un acord pentru a se asigura 
eliminarea acestor arme.

Avind în vedere faptul că problema armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune în Europa 
este de cel mai mare interes pentru toate statele 
europene, România și Grecia sint hotărîte să 
facă totul pentru a contribui la succesul nego
cierilor de la Geneva, care să răspundă așteptă
rilor și intereselor popoarelor europene, să ducă 
Ia promovarea păcii, securității și cooperării în 
Europa.

Cele două părți se pronunță pentru edificarea 
securității și adincirea cooperării pe continentul 
european, pentru o Europă unită, bazată pe 
diversitatea sa, precum și pe respectul indepen
denței tuturor națiunilor. în acest sens ele au 
evidențiat necesitatea ca lucrările reuniunii de 
la Madrid a reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa să se desfășoare într-un spirit 
constructiv și s-au declarat pentru adoptarea 
utiui document final substanțial șî echilibrat, 
care să prevadă continuitatea procesului început 
la Helsinki, convocarea unei conferințe pentru 
măsuri de încredere și dezarmare pe continent, 
în legătură cu aceasta, Grecia și-a exprimat 
sprijinul față de candidatura României de a 
găzdui următoarea reuniune general-europcană 
Ia București.

Cele două părți au acordat o atenție deosebită 
problematicii balcanice, ca parte componentă a 
procesului de edificare a securității și dezvoltare 
a cooperării în Europa. Subliniind că, in concep
ția lor, colaborarea balcanică este un proces de 
durată, care se dezvoltă treptat, evoluînd de la 
simplu la complex, cele două părți au reafirmat 
voința lor de a conlucra și de a depune noi 
eforturi, alături de celelalte state din regiune, 
pentru a stimula colaborarea balcanică pe plan 
bilateral și multilateral în domenii de interes 
reciproc.

în acest context, cele două părți au relevat 
semnificația colaborării economice multilaterale 
în Balcani, care și-a găsit expresia în reuniunile 
de la Atena din 1976, de la Ankara din 1979, de 
Ia Sofia din 1981 și de la București din 1982 și 
s-a exprimat voința comună a celor două părți 
de a sprijini și pe viitor organizarea unor reu
niuni balcanice de acest fel.

Ele au convenit să-și sporească eforturile pen
tru dezvoltarea și consolidarea climatului de 
cooperare, înțelegere și respect reciproc între 
țările balcanice. în acest context, ele vor acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, 
bazate pe principiile independenței, integrității 
teritoriale, suveranității și neamestecului în tre
burile interne, care corespund intereselor po
poarelor balcanice, în vederea transformării 
acestei regiuni înfr-o zonă de încredere, secu
ritate și pace. Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că aceste eforturi vor duce, în con
diții și prin contacte corespunzătoare. Ia trans
formarea Balcanilor într-o zonă liberă de arma 
nucleară.

Cele două părți au convenit să depună toate 
eforturile pentru promovarea, în strînsă cola
borare cu celelalte țări balcanice, prin consul
tări și alte contacte, a realizării unei întîlniri la 
nivel înalt a țărilor balcanice în vederea exami
nării căilor și mijloacelor practice de întărire a 
încrederii, cooperării și păcii în Balcani. O ase
menea întîlnire ar constitui un pas important 
pe calea păcii pe continentul european, un act 
pozitiv in viața internațională.

IV
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi

nistru Andreas Papandreu au exprimat profunda 
lor îngrijorare față de perpetuarea unor conflicte 
in numeroase părți ale globului și au declarat 
că se pronunță fu fermitate pentru reglementa
rea tuturor disputelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, cu participarea tu
turor părților direct implicate.

Examinind în mod aprofundat problemele 
conflictului din Orientul Mijlociu, cele două 
părți au exprimat deosebita lor preocupare față 
de creșterea încordării și complexității situației 
din zonă. Ele au condamnat invazia militară a 
Israelului in Liban, atrocitățile comise în Beiru
tul de vest și au reafirmat poziția țărilor lor, 
care se pronunță pentru retragerea urgentă a 
trupelor israeliene din Liban, pentru garantarea 
independenței, suveranității, unități și integrită
ții teritoriale a Libanului,

Ambele părți și-au exprimat din nou deplina 
lor solidaritate cu lupta dreaptă a poporului pa
lestinian sub conducerea unicului său reprezen
tant legitim — Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. Ele au subliniat că pentru realizarea 
unei reglementări globale, juste și durabile a 
situației din zonă este necesară retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, 
soluționarea problemei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv la constituirea unui sfat independent 
propriu, precum și asigurarea dreptului tuturor 
statelor din această regiune de a trăi în pace 
și securitate. Cele două părți au reafirmat nece
sitatea participării O.E.P. la toate negocierile pri
vind soluționarea problemei Orientului Mijlociu.

CONFERINȚĂ DE
s-a realizat în trecut, spre folosul 
ambelor popoare. Semnarea unor noi 
acorduri între Cele două guverne 
marchează atit sfîrșitul unei perioa
de, cît și începutul uneia cu obiec
tive mult mai înalte. Dincolo de re
lațiile bilaterale, discuțiile pe care 
le-am avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu ne-au prilejuit abordarea 
situației internaționale, atit pe plan 
economic, cît și politic. Am ajuns la 
aprecieri și la concluzii cu privire la 
problemele serioase, majore cu care 
este confruntată omenirea și care au 
condus la o revenire a războiului 
rece, ceea ce reprezintă pericole se
rioase pentru cauza păcii și dezvol
tarea liberă economică și socială.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
aș vrea să subliniez aici — are o 
uriașă experiență pe planul politicii 
internaționale, iar România a jucat 
un rol foarte Important în ceea ee 

privește actuala configurație a clima
tului internațional".

în continuare, premierul elen s-a 
referit la poziția comună a României 
și Greciei în ceea ce privește nece
sitatea retragerii armelor nucleare 
din Balcani și crearea unei zone de- 
nuclearizate în această regiune. „Im
portant este că am hotărit să con
lucrăm pentru realizarea acestei 
zone. în acest sens ne-am asumat 
responsabilități importante și de o 
parte și de alta. Dar, dincolo de deci
zia noastră, aș vrea să remarc faptul 
că existența unei regiuni scandinave, 
care, practic; este fără arme nucleare, 
și a unei zone denuclearizate în Bal
cani ar fi un factor pozitiv pentru 
cauza păcii și destinderii pe plan in
ternațional".

în acest context, premierul grec, 
apreciind propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu referitoare la con-

Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Andreas Papandreu și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de continuarea conflictu
lui dintre Iran și Irak și s-au pronunțat pentru 
încetarea imediată a ostilităților militare, pentru 
rezolvarea problemelor în dispută pe cale poli
tică, prin tratative intre părțile direct intere
sate, pentru retragerea trupelor în interiorul 
frontierelor naționale, pe baza respectării stricte 
a independenței și suveranității naționale, in
tegrității teritoriale și neamestecului reciproc in 
treburile interne. In același timp, cele două 
țări sprijină eforturile care se fac pe plan in
ternațional pentru a se pune capăt ostilităților, 
pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă.

Cele două părți au exprimat preocuparea față 
de faptul că nu s-a găsit o soluție pentru criza 
din Cipru, ceea ce constituie o amenințare pen
tru pace și securitate in regiune. Ele au fost 
de acord că trebuie să se respecte independența, 
integritatea teritorială, suveranitatea, unitatea și 
nealinierea Republicii Cipru și — in conformi
tate cu rezoluțiile pertinente ale Națiunilor 
Unite — toate trupele străine să fie retrase de 
pe teritoriul Republicii Cipru, ceea ce va con
stitui o bază solidă pentru soluționarea justă și 
durabilă a problemei.

V
Președintele Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu, consideră că, 
în etapa actuală, problema centrală a vieții in
ternaționale o constituie lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, a acumulărilor și perfecțio
nărilor de arme cu capacitate de distrugere lot 
mai mare și realizarea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare.

De aceea, cele două părți consideră că trebuie 
făcut totul în vederea adoptării unor măsuri 
concrete și eficiente de dezarmare, care să asi
gure echilibrul militar Ia niveluri cit mai mici 
ale efectivelor militare și armamenteior. In 
acest cadru, cele două părți și-au exprimat con
vingerea că o contribuție importantă Ia pro
cesul de dezarmare, în primul rind nucleară, ar 
avea-o crearea de zone fără arme nucleare.

Keliefind răspunderea ce revine tuturor sta
telor de a contribui în mod activ la procesul de 
dezarmare, președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Andreas Papandreu au apreciat 
necesar să fie depuse toate eforturile pentru 
inițierea unui proces real de dezarmare. In 
acest context, cele două părți au exprimat spri
jinul lor deplin față de concluziile sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrate acestei probleme de 
importantă vitală pentru omenire și s-au pro
nunțat pentru înfăptuirea lor.

VI
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi

nistru Andreas Papandreu au dat o înaltă apre
ciere afirmării tot mai puternice a dorinței șî 
voinței popoarelor și țărilor din Africa de a se 
dezvolta în deplină libertate și independență, 
fără nici un amestec din afară. Ei au subliniat 
necesitatea asigurării accesului la independență 
al Namibiei, dreptul poporului namibiân de a-și 
alege liber calea dezvoltării salo viitoare șî au 
reafirmat sprijinul lor total eforturilor și acțiu
nilor întreprinse de O.N.U., de Organizația Uni
tății Africane, de mișcarea de nealiniere pen
tru găsirea unei soluții politice problemei na- 
mibiene, care să țină scama de aspirațiile și 
drepturile legitime ale poporului namibian.

România și Grecia au condamnat actele agre
sive repetate ale Africii de Sud împotriva unor 
state africane si au cerut încetarea definitivă a 
oricărei încălcări a suveranității acestora, a tu
turor încercărilor de destabilizare a regiunii Afri
cii australe. Cele două părți s-au declarat îm
potriva politicii de apartheid.

Cele două părți se pronunță pentru soluțio
narea tuturor diferendelor dintre statele africane 
exclusiv pe cale pașnică și fără ingerințe din 
exterior.

VII
Cele două părți și-au exprimat preocuparea 

pentru consecințele grave pe care le prezintă 
pentru toate statele actuala criză economică mon
dială, menținerea stării de subdezvoltare în zone 
largi ale globului, creșterea decalajelor care des
part țările în curs de dezvoltare de țările dez
voltate. Ele și-au exprimat îngrijorarea față de 
înrăutățirea gravă a poziției țărilor in curs de 
dezvoltare în comerțul internațional. Accentua
rea tendințelor protecționistc îndreptate împo
triva acestor țări, creșterea deficitelor in balan
țele lor de plăți, diminuarea accesului lor la 
resursele financiare datorită scumpirii nejustifi
cate a creditelor, limitarea transferului real de 
resurse si de tehnologie din țările dezvoltate 
exercită o influentă negativă în primul rind asu
pra economiilor țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și asupra stabilității politice și econo
mice în întreaga lume.

Reliefînd că este îngrijorător faptul că nego
cierile purtate pînă în prezent, atit in cadrul 
O.N.U., cît și în cadrul instituțiilor sale specia
lizate. nu au înregistrat progrese substanțiale, 
cele două părți s-au pronunțat pentru depășirea 
decalajului în creștere dintre țările dezvoltate 
din punct de yedere industrial și țările în curs 
de dezvoltare, care capătă dimensiuni alarman
te. în special pentru țările cel mai puțin dez
voltate și pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. în acest scop, cele două 
părți s-au pronunțat în favoarea lansării ur
gente a negocierilor globale, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Andreas Papandreu s-au pronunțat pen
tru creșterea rolului și eficientei O.N.U. în so
lutionarea pe cale politică a tuturor conflicte
lor si stărilor de încordare intre state, precum 
Si în menținerea și promovarea păcii, securității 
și cooperării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România și 
primul ministru al Republicii Elene au exprimat 
hotărirea celor două țări de a intensifica colabo
rarea dintre ele în viața internațională prin 
continuarea consultărilor și amplificarea conlu
crării intre reprezentanții lor în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internaționale, pentru pro
movarea păcii și înțelegerii.

Președintele Republicii Socialiste România șî 
primul ministru al Republicii Elene și-au ex
primat deplina lor satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor purtate. Ei sint în
credințați că actuala lor întîlnire constituie un 
nou jalon important in evoluția relațiilor bilate
rale, care deschide noi si largi perspective pen
tru aprofundarea raporturilor de strînsă priete
nie si colaborare dintre cele două țări, spre bi
nele popoarelor român și grec prietene și in 
interesul cauzei generale a păcii, progresului, des
tinderii și cooperării în întreaga lume.

întocmită la București, la 4 noiembrie 1982, 
în două exemplare originale, fiecare în limbile 
română si greacă, ambele texte avînd valoare

PRESĂ
vocarea unei conferințe balcanice la 
nivel înalt, a subliniat speranța nu
trită de Grecia că ea se 'va putea 
realiza într-un viitor apropiat, cu o 
pregătire temeinică.

Răspunzind, in continuare, întrebă
rilor puse de ziariști, premierul 
Papandreu a scos in relief hotărirea 
comună a României și Greciei de a 
promova schimburile comerciale in 
foarte multe noi sectoare, astfel incit 
aceste schimburi să crească de mai 
multe ori.

în continuare, oaspetele s-a referit 
pe larg la problema bazelor străine 
pe teritoriul Greciei.

Premierul elen a relevat că Europa 
nu poate fi divizată la infinit în două 
lumi separate, orientarea fundamenta
lă a Greciei fiind aceea de dezanga
jare, de retragere din structurile mi
litare ale N.A.T.O.

în încheiere, Andreas Papandreu a

La întreprinderea 
de mașini grele 

București
Primul ministru al Republicii Ele

ne, Andreas Papandreu, însoțit de 
primul rfiinistru al guvernului ro
mân, Constantin Dăscălescu, a vizi
tat, joi dimineața, întreprinderea de 
mașini grele București, unitate re
prezentativă a industriei constructoa
re de mașini din România.

Au luat parte persoanele oficiale 
care l-au însoțit pe oaspete in vizită 
in tara noastră.

Au fost prezenți Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Greciei la 
București.

La sosire, cei doi prim-miniștri au 
fost salutați de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Frusina Tașmău, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 4 al Capitalei, Emanuel Babici, 
director generai al centralei de re
sort, Constantin Dumitru, directorul 
unității, de numeroși muncitori, care 
au făcut oaspeților o primire căldu
roasă, le-au oferit flori.

Gazdele au prezentat evoluția aces
tei mari Întreprinderi, ce se bucură 
de un binemeritat renume, atit în 
țâră, cît și peste hotare, datorită pro
duselor de înaltă tehnicitate pe care 
le realizează. Au fost scoase in evi
dență rezultatele deosebite obținute, 
subliniindu-se că dotarea tehnică de 
înalt nivel și tehnologiile de vîrf 
aplicate aici sînt rezultatul nemij
locit al atenției, al sprijinului per
manent din partea conducerii par
tidului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Primul ministru al Republicii Elene 
a fost invitat să urmărească fluxul 
tehnologic al secției forjă grea, do
minată de presa de 12 500 tone, care 
prelucrează piese de mari dimen
siuni, destinate obiectivelor hidro și 
termoenergetice ale țării, sau care in
tră în componența unor produse ce 
se livrează peste hotare,

în secția mecanica 3, oaspeții au 
fost informați că mai bine de jumă
tate din producția realizată aici mer
ge la export. îndeosebi instalații și 
utilaje complexe pentru o serie de 
obiective industriale pe care între
prinderea le predă la cheie. O impre
sie deosebită a produs fluxul de fa
bricație a arborilor cotiți pentru mo
toarele navale cu puteri de pînă la 
30 000 de cai putere.

Și în fabrica de turbine, oaspeții 
au ■ avut posibilitatea să cunoască o 
gamă largă de produse ce dau, de a- 
semenea, imaginea nivelului atins de 
industria constructoare de mașini din 
țara noastră.'Au fost prezentate tur
binele' pentru centralele termoelec
trice de, la 3 MW la 330 MW, care 
folosesc combustibil solid, generatoa
rele electrice de mare putere, ca și 
procesele tehnologice de vîrf aplicate 
în fabricația acestor produse.

„Călduroase felicitări pentru mari
le reușite ale industriei românești", 
acestea au fost cuvintele, consemnate 
în Cartea de onoare, prin care primul 
ministru elen și-a sintetizat impre
siile din timpul vizitei la întreprin
derea de mașini grele București, vi
zită ce a permis abordarea unor po
sibilități de colaborare, și în aceste 
domenii, cu firme din Grecia.

După încheierea vizitei, coloana de 
mașini a străbătut cartiere noi de lo
cuințe ale Capitalei, oferind oaspeți
lor prilejul de a lua cunoștință de 
amplul efprt edilitar ce se desfășoară 
în țara noastră.

Semnarea unor 
acorduri economice
Tovarășul Gheorghe Petrescu, vice- 

prim-ministru al guvernului român, 
și Iannis Pottakis, ministru supleant 
al economiei naționale din Grecia, au 
semnat, joi. Protocolul de aplicare a 
Acordului-program privind dezvol
tarea cooperării economice, indus
triale și tehnico-științifice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Elenă.

în aceeași zi, a mai fost semnat 
Contractul-cadru de cooperare în do
meniul transporturilor dintre Româ
nia și Republica Elenă de către Ion 
Nicolescu, prim-adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomunica
țiilor, și Costas Aslanis, ministru ad
junct la Ministerul Transporturilor 
din Grecia.

Plecarea din Capitală
Joi, 4 noiembrie, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie întreprinsă in 
țara noastră, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primu
lui ministru al guvernului român, 
Constantin Dăscălescu, de către 
Andreas Papandreu, primul ministru 
al Republicii Elene.

Vizita premierului grec în Româ
nia, convorbirile la nivel înalt ro- 
mâno-elene reprezintă o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării fructuoase pe cele mai 
diverse planuri dintre țările și po
poarele noastre, la statornicirea unui 
climat de pace, securitate, înțelegere 
și colaborare în Balcani, in Europa 
și în întreaga lume.
' Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, oaspetele a fost condus 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Ștefan Voitec. Ion Dincă. Gheorghe 
Petrescu, de miniștri și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Ion Brad, ambasado
rul României la Atena, precum și 
Michel Cottakis, ambasadorul Gre
ciei la București, membri ai amba
sadei.

în onoarea oaspetelui, pe aeroport 
era aliniată o gardă militară. S-au 
intonat imnurile de stat ale Republi
cii Elene și Republicii Socialiste 
România, 

subliniat că rezultatele convorbirilor, 
relațiile strînse, atmosfera priete
nească în care au fost prezentate so
luții la problemele ce privesc cele 
două țări au fost impresionante. 
„Trebuie, de asemenea, să subliniez, 
a spus el, că prietenia strînsă ce ne 
leagă, pe mine și pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, este un ele
ment important pentru impulsionarea 
colaborării, care va avea un rol pozi
tiv atit asupra celor două țări, cît și 
a celorlalte țări din Balcani".

„încheind — a spus premierul elen 
— aș dori să exprim bucuria și 
emoția noastră pentru găzduirea 
călduroasă care ne-a fost rezervată 
cu prilejul acestei vizite. Totodată, aș 
dori să salut poporul român și să-1 
asigur de prietenia noastră și de fap
tul că nutrim speranța fermă că vom 
merge împreună în viitor. Aș dori să 
mulțumesc călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu, primului mi
nistru Constantin Dăscălescu, condu
cerii politice a României pentru 
aceasta".

Adunări festive cu prilejul celei de-a 65-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie1

Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, joi au avut loc, Ia Bucu
rești, Brăila și Vaslui, adunări festi
ve la care au luat parte reprezen-. 
tanti ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, numeroși oameni ai muncii. 
Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit : la adunarea de la Clubul 
I.T.B. din Capitală — Ion Trăilă, 
prim-secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii, și L. I. Boiko, 
ministru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București ; la adu
narea de la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila — Nicu 
Radu, secretarul comitetului de 
partid al unității, și A. N. Șibanov, 
reprezentant comercial al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București ; la a- 
dunarea de la Combinatul de fire 
sintetice din Vaslui — ing. Mircea 
Ciobanu, directorul combinatului, și 
V. I. Bondarciuk, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice lâ București.

în cuvintul lor, vorbitorii au re
levat semnificația Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a inau

Cronica
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a primit pe Jonn Edward 
Gibson, asistent al subsecretarului de 
stat pentru afaceri externe al Cana
dei, șeful delegației canadiene la lu
crările celei de-a 9-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-canadiene pentru promovarea co
merțului și cooperării economice.

în cursul întrevederii au fost abor
date aspecte legate de dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de cooperare 
româno-canadiene.

La primire a participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A fost prezent, de asemenea. Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Cana
dei la București.

■fc
La București a fost semnat, joi, 

Protocolul de lucru intre Radiotele- 
vlziunea română și Radioteleviziunea 
iugoslavă. Documentul prevede ac
țiuni de colaborare bilaterală menite 
să contribuie la continua dezvoltare 
a relațiilor dintre Radioteleviziunea 
română și organismele de radio și 
televiziune din Iugoslavia.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Hie Rădulescu, direc
tor general al Radioteleviziunii ro
mâne, iar din partea iugoslavă, de 
Svetislav Maslesa, director general al 
Radioteleviziunii din Sarajevo, con
ducătorul delegației Radioteleviziunii 
iugoslave, care face o vizită în țara 
noastră.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S.F, Iugoslavia la București.

■Ar
La Suceava au început joi lucrările 

celui de-al 7-lea Simpozion național 
de istorie agrară a României, presti
gioasă manifestare științifică Ia care 
iau parte cercetători de la Institutul
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ce pe versuri de Mihai Eminescu

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 5 

noiembrie, ora 20 — 8 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi relativ rece. 
Cerul va' fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în Moldova, Dobrogea și 
Muntenia. Vor cădea precipitații slabe, 
sub formă de ploaie și burniță, care, 
pe alocuri, îndeosebi în zonele de deal 
și de munte și în nordul țării, se vor 
transforma în lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la moderat, cu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cum a jucat Dinamo
(Prin telefon de la trimisul nos

tru). Rezultatul de miercuri noaptea 
este cunoscut : la Birmingham, As
ton Villa — Dinamo București 4—2. 
Reporterului nu-i mai rămîne decit 
să povestească și să comenteze acest 
rezultat care, coroborat cu acel 0—2 
de la București, în prima manșă, eli
mină echipa noastră campioană din 
cea mai importantă competiție euro
peană intercluburi.

Fiind deja avertizați (mai bine zis, 
pățiți), antrenorii Nicușor și Dinu au. 
pregătit meciul din deplasare altfel 
decît pe cel de-acasă. în consecință, 
au desemnat cițiva jucători care să 
țină „om la om“, tot timpul și ori
unde se deplasau în teren, pe cei 
mai periculoși înaintași englezi. Ion 
Marin pe Shaw, Nicolae pe Withe, 
Stredie pe Morley. Desigur, acum, 
cînd se știe că blondul argint viu 
care este Gary Shaw ne-a înscris 
trei goluri și în nocturna de la Bir
mingham (care s-au adăugat la cele 
două de la București), s-ar putea 
spune, că ideea a - fost un eșec. Nu 
este așa, în ciuda rezultatului, pentru 
că acest nr. 8 este realmente de ne
ținut și pentru că, paradoxal, a fost 
totuși împiedicat cît de cit să nu mai 
înscrie și alte goluri. Personal, păs
trez încrederea că dacă Dinamo se 
apăra așa și la București, atunci nu 
era 0—2.

Așadar, primele trei goluri au fost 
înscrise de Shaw : întîiul, după șase

în cîteva
• în cadrul lucrărilor comitetului 

Federației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.); care au avut loc la Ziirich, 
a fost. stabilită componenta grupelor 
eliminatorii europene ale turneului 
olimpic de fotbal din 29 iulie — 11 
august 1984. Echipa României va evo
lua în grupa C, alături de formațiile 
Iugoslaviei, Italiei, Austriei, Olandei 
sau Liechtenstein.

• Competiția de volei „Dinamovia- 
da“, care are loc la Praga, a conti
nuat cu meciurile din ziua a doua. 
Iată rezultatele înregistrate : Mascu
lin : Ruda Hvezda Praga — Spartak 
Sofia 3—0 ; Dlnamo Moscova — 
Gwardia Varșovia 2—0 ; feminin : 
Ruda Hvezda Praga —Dinamo Bucu
rești 3—1 ; Dinamo Moscova — Dy
namo Berlin 3—2. 

gurat o nouă eră in istoria omenirii, 
a socialismului și comunismului. Au 
fost subliniate succesele obținute de 
popoarele sovietice in dezvoltarea 
economico-socială, în ridicarea nive
lului de trai material și spiritual, în 
edificarea socialismului și comunis
mului. De asemenea, au fost înfățișate 
realizările de seamă ale poporului 
român în construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate. Totoda
tă, vorbitorii s-au referit la relațiile 
de prietenie și colaborare statornicite 
între P.C.R. și P.C.U.S., între Româ
nia și Uniunea Sovietică, subliniin- 
du-sc în context importanța decisivă 
a întîlnirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., pentru amplificarea 
și adîncirea cooperării pe multiple 
planuri dintre cele două partide, țări 
și popoare. în interesul reciproc, al 
socialismului și comunismului, al 
păcii în întreaga lume.

(Agerpres)

zilei
de economie agrară, Institutul de e- 
conomie mondială, institutele de ar
heologie și stațiunile de cercetări a- 
gricole din țară, cadre universitare, 
muzeografi, arhiviști, economiști și 
specialiști din unități agricole de 
producție.

★
La Centrul european al UNESCO 

pentru invățămintul superior din 
București a avut loc joi o conferință 
de presă, la care au luat parte re
prezentanți ai Agenției române de 
presă „Agerpres", Radioteleviziunii, 
cotidianelor centrale, ai altor pu
blicații, precum și corespondenți ai 
presei străine acreditați în țara noas
tră.

Președintele sesiunii, Milinea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a făcut, 
cu acest prilej, o prezentare a tema
ticii lucrărilor și a concluziilor celei 
de-a X-a sesiuni a Comitetului 
Consultativ al C.E.P.E.S., subliniind, 
în acest context, importanța acorda
tă procesului educațional în soluțio
narea problemelor dezvoltării și coo
perării in țările europene.

în continuare, Antonio Dias, direc
torul Diviziei UNESCO de educație 
și pregătire a personalului din învă- 
țămînt, a prezentat principalele ele
mente ale planului de activitate 
al organizației pentru perioada 
1984—1989, relevînd buna conclucrare 
existentă pe multiple planuri între 
guvernul român și UNESCO.

în încheiere, noul director al 
C.E.P.E.S;, Franz Eberhard, a vorbit 
despre preocupările C.E.P.E.S. pentru 
diversificarea și amplificarea, în con
tinuare, a programului de lucru al 
C.E.P.E.S. în scopul stimulării coope
rării interuniversitare bazate pe 
schimbul reciproc de specialiști și in
formații. (Agerpres)
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intensificări locale în sudul și estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, pe 
alocuri mai coborîte, iar maximele în
tre 5 și 15 grade. în centrul țării se 
va mai produce ceață. Condiții de 
brumă și îngheț la sol. în București : 
Vremea va continua să se răcească; 
Cerul va fi temporar acoperit, favora
bil precipitațiilor slabe, îndeosebi sub 
formă de ploaie. Vîntul va sufla mode
rat, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 1 grad, iar cele 
maxime vor oscila între 10 și 14 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

minute de început excelent al luî 
Dinamo ; al doilea, după ce Mulțescu 
egalase ; al treilea, după ce Custov 
trimisese mingea în bară, astfel că 
în loc de 2—2, scorul a devenit, în 
același minut, 1—3. Ultimele două 
goluri au fost realizări individuale 
ale lui Walters (jucător de culoare, 
de numai 17 ani, care-1 înlocuise pe 
cel ce ne înscrisese atitea goluri) și 
Iordache (șut violent la vinclu, de 
la 25 m, la o lovitură Indirectă exe
cutată „scurt" de Augustin).

Dinamo a jucat mai bine ca la 
București, vă rog să mă credeți, a lă
sat o impresie favorabilă celor 22 244 
de spectatori plătitori (stadionul 
..Villa Parc" are 48 000 de locuri), 
dar a primit prea ușor patru goluri 
— toate in faze în care avusese min
gea in posesie, dar a greșit, a pier- 
dut-o și a fost ,,executată" prompt 
pentru aceasta.

Una peste alta, echipa noastră 
campioană nu iese dezonorată din 
Cupa campionilor europeni. Dar 
iese. Să spunem, totuși, că, așa cum 
îi este obiceiul, în deplasare s-a bă
tut cu ardoare, a încercat imposibilul, 
dar n-a putut trece de deținătoarea 
trofeului. Și a căzut ; însă a căzut 
de pe un „cal- frumos". Cît de fru
mos. vom arăta curînd intr-un arti
col de revenire.

Gheorghe MITROI

rînduri
« Ieri, in sala sporturilor „Dacia" din 

Buzău, au început campionatele indi
viduale de gimnastică pentru juniori 
(masculin și feminin) ediția 1982. 
La această importantă competi
ție participă peste 250 de concu- 
renți, dintre care 130 de fete, de la 28 
cluburi cu tradiție în gimnastica fe
minină și masculină, cum sînt : 
București, Deva, municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Baia Mare, Arad, 
Craiova, Bacău, Reșița,. Ploiești ș.a. 
Sînt prezenți la concurs primii 28 de 
gimnaști și gimnaste de la fiecare 
categorie (a patra, a treia și a doua), 
stabiliți in urma rezultatelor campio
natelor de juniori și junioare pe echi
pe, care s-au desfășurat în luna iu
nie a.c. la Reșița și Deva. De ase
menea, participă cîștigătorii etapelor 
județene de la categoria I și maeștri.



Schimb de mesaje între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker
BERLIN 4 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, au l'ost 
transmise un cald mesaj de salut, 
urări de sănătate și succese tovară
șului Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane. Din partea 
tovarășului Erich Honecker au 
fost ' transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări de sănă
tate, fericire și succes.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea la Berlin, a tova
rășului Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică intre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, de că

Practicile neocolonialiste adincesc decalajele, frînează
progresul in țările in curs de dezvoltare

ROMA 4 (Agerpres). — La Roma 
au început lucrările reuniunii parla
mentare a C.E.E. și țărilor din Africa, 
Caraibi și Pacific (A.C.P.), consa
crată examinării stadiului actual al 
relațiilor economice dintre cele două 
grupuri de țări, reglementate prin 
Convenția de la Lome.

în discursul inaugural al reuniunii, 
Nilde Jotti, președintele Camerei 
Deputaților a Italiei, a arătat că una 
din cauzele principale ce generează 
și permanentizează dificultățile țări

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Camera Deputaților a Libanului • în 
economia Israelului se fac simțite consecințele invaziei din 
Liban • în ciuda criticilor repetate pe plan internațional, 

cinci noi așezări israeliene vor fi create in Cisiordania
BEIRUT 4 (Agerpres). — în Ca

mera Deputaților a Libanului au 
început joi dezbaterile pe marginea 
declarației guvernamentale. în cursul 
dezbaterilor de joi, mai multi de- 
putati au cerut separarea votului de 
încredere de cel al deplinelor pu
teri — în timp ce guvernul a ce
rut votul în bloc — reducerea pe
rioadei de depline puteri de la opt 
la sase luni ca și a domeniilor la 
care se extind puterile excepționa
le, arată A.F.P. Dezbaterile urmează 
a fi reluate luni.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — La 
aproape șase luni de la începutul in
vaziei sale in Liban, Israelul este ne
voit să plătească acestui război un 
greu tribut economic, ilustrat de o 
datorie externă estimată la 21 mi
liarde de dolari — record mondial 
absolut pe locuitor — și o in
flație galopantă, cu un ritm ce se 
apropie de 150.la sută, se arată în- 
tr-un comentariu al agenției France 
Presse. Cheltuielile războiului din Li
ban sînt evaluate la ' aproximativ 
3 miliarde de dolari sau, practic, 
echivalentul a ceea ce Israelul do
rește să obțină din partea S.U.A. cu 
titlu de ajutor economic și militar 
anual — notează A.F.P. 

tre tovarășul Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane.

în cadrul întrevederii a fost sub
liniată importanta hotărîtoare pe 
care o au înțelegerile la nivel înalt 
pentru adîncirea continuă a relații
lor tradiționale de prietenie și con
lucrare rodnică pe multiple planuri 
dintre cele două țări. Au fost evi
dențiate rezultatele pozitive obținute 
în dezvoltarea colaborării economice 
si tehnico-științifice. Relevindu-se 
posibilitățile existente pentru extin
derea si aprofundarea cooperării și 
specializării in producția industrială, 
a colaborării economice, tehnice și 
tehnologice, în alte ramuri ale e- 
conomiei celor două țări, a fost ex
primată hotărîrea comună de a ac
ționa pentru intensificarea conlucră
rii bilaterale.

La întrevedere a participat Gheor
ghe Tache, ambasadorul tării noastre 
la Bqrlin.

lor în curs de dezvoltare este cursa 
înarmărilor, din zi în zi tot mai in
tensă și îngrijorătoare, relevă agenția 
A.N.S.A.. Pe de altă parte, a spus 
Nilde Jotti, monopolul deținut în do
meniul tehnologiei de statele dezvol
tate, ca și îngrădirea, prin modalități 
diverse, a accesului țărilor în curs 
de dezvoltare la rezultatele cuceri
rilor tehnice și științifice au accen
tuat decalajul economic între Nordul 
industrializat și Sudul sărac.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Cinci 
noi așezări israeliene vor fi create 
în curînd în Cisiordania, teritoriu o- 
cupat de Israel. în ciuda criticilor 
repetate formulate pe plan interna
tional la adresa măsurilor de acest 
fel ale guvernului israelian.

BELGRAD 4 (Agerpres). — La Bel
grad s-au desfășurat joi convorbiri 
între Petar Stambolici, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste. Părțile — transmite agen
ția Taniug — au subliniat că soluțio
narea situației din Orientul Mijlociu 
nu este posibilă fără recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian și fără participarea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei la 
procesul de negocieri. A fost condam
nată cu hotărire, în context, politica 
agresivă și expansionistă a Israelu
lui. Cele două țări s-au pronunțat 
pentru, o intensificare a activității 
țărilor nealiniate, pentru depășirea 
încordării existente în relațiile inter
naționale și respingerea fermă a tu
turor presiunilor, îndeosebi ale for
țelor neocolonialiste care acționează 
în Africa.

Plenara C.C. al P.C. LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII PREZIDIULUI PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE REZULTATELE

din Argentina
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

La Buenos Aires a avut loc plenara 
C.C. al P.C. din Argentina, care a 
discutat probleme referitoare la de
mocratizarea vieții din țară și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale — relatează agenția T.A.S.S. 
Raportul la plenară a fost prezentat 
de secretarul general al partidului; 
Athos Fava, care s-a referit Ia acti
vitatea P.C. dip Argentina în acțiunea 
de strîngere a unității tuturor oame
nilor muncii din țară, pentru parti
ciparea la procesul de democratizare.

în declarația adoptată de plenară 
se arată că P.C. din Argentina aprobă 
programul de democratizare care 
prevede organizarea de alegeri gene
rale in iulie 1983, abrogarea stării de 
asediu, interzicerea activității grupă
rilor teroriste, promovarea unei poli
tici externe independente, de parti
cipare activă la lupta pentru pace.

BOLIVIA VA RELUA RELAȚIILE 
DIPLOMATICE CU CUBA

LA PAZ 4 (Agerpres). — Bolivia va 
relua in curînd relațiile diplomatice 
cu Cuba și va iniția contacte în ve
derea normalizării raporturilor cu 
R.P. Chineză, a anunțat ministrul 
bolivian de externe — transmite 
agenția Taniug. Ministrul bolivian a 
precizat că participarea activă în ca
drul mișcării țărilor nealiniate, soli
daritatea cu mișcările de eliberare 
națională și întărirea cooperării cu 
țările socialiste vor constitui direc
țiile principale ale politicii internațio
nale a Boliviei — adaugă agenția 
Prensa Latina.

In curînd noi alegeri 
in Republica Irlanda

DUBLIN 4 (Agerpres).— La Dublin 
a fost anunțată oficial căderea Gu
vernului Republicii Irlanda, condus 
de Charles Haughey, ca urmare a 
aprobării, joi, de către parlamentul 
țării a unei moțiuni de neîncredere 
prezentate de opoziție. Primul mi
nistru a declarat că va cere pre
ședintelui republicii dizolvarea parla
mentului. El a precizat că vor fi or
ganizate alegeri generale în viitorul 
apropiat. Va fi pentru a treia oară în 
mai puțin de 18 luni cind irlandezii 
vor merge la urne.

Majorări de prețuri 
în R. S. F. Iugoslavia 

la derivatele din petrol 
și la cocs

BELGRAD 4 (Agerpres). — Con
siliul Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia a adoptat o hotărire pe baza 
căreia prețul derivatelor din petrol 
și cel al cocsului vor fi majorate 
în medie cu 11,7 la sută și, respec
tiv, 10 la sută. Agenția Taniug in
formează că această corijare a pre
țurilor produselor respective a deve
nit necesară după devalorizarea di
narului.

Pe baza hotărîrilor guvernului, 
prețul cu amănuntul la benzina su
per poate crește cu 6,66 la sută, la 
benzina obișnuită cu 7,04 la sută, la 
motorină cu 6,1 la sută, la păcură cu 
15 la sută, iar la combustibilul pen
tru avioane cu 10,7 la sută.

CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII ALEGERILOR LEGISLATIVE PARȚIALE DIN S.U.A.

Apel adresat popoarelor lumii 
pentru dezarmare și pace

Un vot care exprimă insatisfacția populației 
fată de situația economică...

LISABONA 4 (Agerpres). — La Li
sabona s-au încheiat lucrările reu
niunii Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii. Au participat numeroa
se personalități reprezentind mișcă
rile naționale pentru pace, diverse 
organizații internaționale și curente 
ale opiniei publice, angajate în lupta 
pentru dezarmare și preîntimpinare 
a unei conflagrații mondiale. Din 
țara noastră a participat Sanda Ran- 
gheț, secretar a] Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Prezidiul a adoptat, între alte docu
mente, apelul adresat popoarelor lu

ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

Se amplifică mișcarea de protest împotriva 
amplasării noilor rachete nucleare

BONN. — în fața Ministerului 
vest-german al Apărării a început o 
acțiune de protest împotriva pregăti
rilor in vederea instalării unor rache
te de tip „Cruise" pe teritoriul 
R.F.G. Demonstrația survine unor 
informații apărute în presă, printre 
care și în săptăminalul „Der Spie
gel", potrivit cărora în regiunea Bit- 
burg se desfășoară lucrări pregăti

AGENȚIILE DE PRESA 
ve scurt

I ÎN COMUNICATUL dat publici- 
I tății la Budapesta privind convor

birile dintre șefii guvernelor ungar 
1 și bulgar, părțile și-au exprimat în

grijorarea față de creșterea încor- 
1 dării internaționale și au arătat că 
. în cadrul reuniunii de la Madrid 

vor depune eforturi pentru realiza- 
I rea unor înțelegeri care să serveas

că întăririi securității și cooperării 
! pe continent.

ÎNTREVEDERI INDONEZIANO- 
I PAKISTANEZE. Președintele In

doneziei, generalul Suharto, a avut 
I convorbiri cu președintele Pakista- 
t nului.-Mohammad Zia-ul Haq. aflat 
I în vizită în Indonezia. în cadrul 
I unei conferințe de presă, Moham

mad Zia-ul Haq a declarat că a 
I căzut de acord împreună cu Su

harto asupra necesității ca mișca- 
1 rea de nealiniere să joace un rol 
Imai activ în soluționarea probleme

lor acute ale lumii contemporane.

CANDIDATUL PARTIDULUI SO- 
I CIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G. 
I la funcția de cancelar la viitoare- 
1 le alegeri generale, Hans-Jochen 
I Vogel, a declarat că reducerea șo

majului și încetarea cursei înarmă
rilor vor constitui problemele e- 
sentiale ale campaniei sale electo
rale de anul viitor. 

mii de a-și intensifica lupta pentru 
dezarmare și destindere, precum și 
un apel către guvernele statelor nu
cleare de a-și asuma angajamentul 
să nu folosească. primele această 
armă. Au fost adoptate de asemenea 
un mesaj către participanții la reu
niunea de la Madrid a reprezentan
ților statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa și o rezoluție de solidari
tate cu popoarele care luptă împo
triva colonialismului, imperialismu
lui, pentru democrație, libertate și 
progres social.

toare pentru amplasarea acestor noi 
arme.

OSLO. — Mișcarea națională nor
vegiană „Nu ’armamentelor nuclea
re 1“ a inițiat în întreaga țară o amplă 
campanie de protest împotriva pro
iectelor de amplasare într-o serie de 
state vest-europene a unor noi ra
chete americane cu încărcături nu
cleare".

TURNEU. In cadrul turneului pe I 
care îl întreprinde în Japonia, j 
naistul Gheorghe Zamfir susține 
mai multe concerte la Tokio. La ț 
spectacolul inaugural, care a cu
prins melodii populare românești și 1 
din creația proprie, îndelung aplau- . 
date de public, au participat prințul 
moștenitor Akihito și prințesa Mi- I 
chiko. A fost prezent Radu Bogdan, 
ambasadorul țării noastre in Ja- I 
ponia.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST | 
LA SEUL. Aproximativ o mie de 
studenți au organizat în centrul ora- I 
șului Seul o demonstrație împotriva 
autorităților sud-coreene — infor- I 
mcază agenția France Presse. Deta- | 
șamente speciale ale poliției au in
tervenit cu brutalitate pentru a-i I 
împrăștia pe manifestanți. Această 
acțiune împotriva politicii guver- ‘ 
nanților de la Seul a fost precedată . 
de o serie de alte demonstrații pro
testatare studențești organizate în I 
Coreea de Sud.

UN NOU ATENTAT ÎN SPANIA. | 
Generalul Victor Lago Roman, co
mandantul celei mai mari unități I 
militare din capitala Spaniei, a fost ] 
ucis, joi dimineața, cu focuri de 
armă în plin centrul Madridului. I

Comentind rezultatele alegerilor 
legislative parțiale din S.U.A. în ca
drul cărora partidul republican a 
pierdut 26 mandate în Camera Re
prezentanților și 5 posturi de guver
natori de state, presa internațională 
le consideră ca o expresie a insatis
facției alegătorilor față de actuala 
situație economică din S.U.A., ca
racterizată prin continuarea recesiu
nii și sporirea masivă a șomajului :

„Succesul dobindit de Partidul De
mocrat la alegerile legislative de 
marți constituie un avertisment pen
tru președintele Reagan, a cărui po
litică economică apare serios con
testată in regiunile industriale ale 
Statelor Unite, lovite de șomaj și re
cesiune". „Rezultatele alegerilor la

...și un inedit referendum in sprijinul „înghețării" 
imediate a armamentului nuclear

„Sînteți sau nu de acord cu opri
rea bilaterală și verificabilă a ex
periențelor cu arme nucleare, a pro
ducției și dezvoltării lor" ? — 
această întrebare a fost pusă marți 
alegătorilor in 9 state din S.U.A. in 
cadrul unui inedit referendum 
consultativ inițiat de mișcarea pen
tru înghețarea armelor nucleare și 
aprobat de autoritățile statelor res
pective. înscriindu-se ca o acțiune 
de masă in lupta împotriva perico
lului nuclear, referendumul a de
monstrat voința păturilor populare 
de a se opri cursa înarmărilor nu
cleare și a se trece la măsuri de 
dezarmare.

Comentind rezultatele referendu
mului, agenția France Presse scrie;

„Mișcarea pacifistă americană din 
Statele Unite a ieșit întărită ca ur
mare a referendumului in problema 
înghețării armamentelor nucleare. 
In opt state din cele nouă în care a 
fost organizat referendumul, majo
ritatea electoratului s-a pronunțat 
pentru înghețarea armamentului 
nuclear în Statele Unite și Uniunea 
Sovietică. Această propunere, care a 
fost respinsă numai in statul Ari

Pancarla purtată de acești demonstranți americani exprima un deziderat 
unanim împărtășit ; oprirea cursei înarmărilor nucleare

jumătatea mandatului exprimă o se
rioasă preocupare a alegătorilor ame
ricani in ce privește șomajul, care 
cuprinde 10,1 la sută din populația 
activă, reprezentind ponderea cea 
mai mare după anul 1941“ (Franca 
Presse).

„Progresul democraților in Camera 
Reprezentanților va obliga adminis
trația republicană să dea dovadă de 
mai puțină rigiditate, dacă vrea ca 
politica sa să nu fie blocată". 
(„Times").

„Electoratul a dat o somație pre
ședintelui. Pentru domnul Reagan va 
fi acum mai dificil să treacă prin 
Congres proiectele controversate în 
domeniul apărării și al politicii eco
nomice" („Financial Times").

zona, a fost aprobată cu o majori
tate confortabilă îndeosebi in statele 
Massachussets, Montana, Dakota de 
Nord, New Jersey și in numeroase 
orașe, printre care Washington, 
Chicago, Denver.

Adepții înghețării nucleare speră j 
să obțină un sprijin mai larg în Ca
mera Reprezentanților după întă
rirea sensibilă (in urma alegerilor 
legislative parțiale) a poziției ele
mentelor de tendință liberală din 
acest organism, continuă agenția. O' 
propunere identică cu cea asă’^i 
căreia s-a pronunțat acum elector. - 
tul a fost respinsă in Cameră ‘ cu 
numai 2 voturi la începutul lunii 
august.

Conducătorii mișcării pentru în
ghețarea nucleară și-au anunțat 
de-acum intenția de a propune in 
Congres o nouă rezoluție. Relevînd 
că „referendumul in problema nu
cleară poate fi interpretat ca un 
mare succes al curentului pacifist", 
agenția menționează, de asemenea, 
că alegătorii din multe state și-au 
exprimat dorința de a-și intensifica 
lupta împotriva criminalității.

Adevăruri omisede apoMî 11 CIND DREPTUL LA MUNCĂ DEVINE. i 
„drepturilor omului" iu lumea capitalului ( DREPTUL DE A FI ȘOMER

Pentru unele cercuri din Occident, 
tema drepturilor omului a devenit în 
ultima vreme calul de bătaie predi
lect. Discursuri parlamentare sau 
electorale, articole în presă și chiar 
reuniuni speciale suprasolicită aceas
tă temă. ,

Desigur, drepturile omului consti
tuie un imperativ mereu actual, nu 
încape însă îndoială că a vorbi cu 
seriozitate și credibilitate despre 
drepturile omului înseamnă a pune 
pe primul plan al preocupărilor pe 
cele fundamentale : dreptul la viață, 
la muncă, la educație, la existență 
demnă, la afirmarea individului în 
societate. Numai că unii fervenți 
susținători occidentali ai drepturilor 
omului, atît de grijulii în a da lecții 
altora, pierd din vedere date esen
țiale ale problemei : condițiile din 
propriile țări, încălcarea flagrantă a 
acestor drepturi, nu accidental, ci ca 
o trăsătură definitorie a sistemului 
capitalist.

Legile scrise față cu im
placabila lege nescrisă a

numeroaselecapitalului. Dintre
aspecte ale nesocotirii drepturilor 
umane în lumea capitalului, unul se 
impune cu deosebire în momentul 
de față prin acuitatea manifestării și 
prin urmările grave pe care le are 
pentru soarta a milioane și milioane 
de oameni. Se poate oare vorbi cu 
adevărat de respectarea drepturilor 
omului cînd un asemenea drept fun
damental cum este acela de a munci, 
de a avea asigurat un loc de muncă 
este încălcat sistematic și in propor
ție 'de masă ? Acest drept funda
mental — una din principalele cuce
riri ale clasei muncitoare, după lupte 
aspre și îndelungate — stă înscris 
în Carta universală a drepturilor

Moartea lentă
Cit de puternic este resimțită 

lovitura șomajului, o spune poe
tul francez Felix Leclerc :

„Din o sută de mii de modali
tăți de a ucide pe cineva, / cea 
mai periculoasă e împușcarea, / 
cea mai scumpă e salva de tun, / 
ea cere oameni obișnuiți cu zgo
motul. / Se găsește oricind frîn- 
ghia numită a spinzuratului, / 
dar ca să-i faci nodul trebuie să 
te pricepi. / Nu, eu cred că cel 
mai simplu pentru a lua viața 
cuiva / e să-l împiedici să mun
cească

® Cei 31 milioane de șomeri din țările O.C. E.D., împreună cu membrii familiilor lor - 
o „armată a frustrării" mai numeroasă decît popuîația R.F.G. ® Pentru prima oară în 
ultimele patru decenii, nivelul șomajului din S.U.A. a întrecut 10 la sută ® La o creștere 
cu 1 la sută a șomajului, se constată o sporire cu 4 la sută a numărului sinuciderilor

omului și în constituțiile diferitelor 
state occidentale. Dar, așa cum se 
întîmplă și în alte privințe, legile 
scrise sînt anulate ds implacabila 
lege nescrisă a societăților de con
sum, care, în numele profitului pen
tru cei puțini, sacrifică fără scrupule 
drepturile celor mulți. Artnata mereu 
crescîndă de șomeri existenți la ora 
actuală în țările occidentale repre
zintă un teribil act de acuzare la 
adresa rinduielilor capitaliste și o re
plică a faptelor la adresa celor ce se 
erijează in paladini ai drepturilor 
omului.;, la alții.

Dimensiunea actuală a șomajului 
este reliefată de existența a 31 mi
lioane de șomeri în țările O.C.E.D. 
(Organizația pentru cooperare econo
mică și dezvoltare, cuprinzind 24 de 
state industrializate), nivel fără pre
cedent după marea depresiune din 
1929—1933. împreună cu membrii fa
miliilor, numărul șomerilor depășește 
populația R. F. Germania, țara cea 
mai populată din Europa occidenta
lă. Inițial, acest cancer social a bîn- 
tuit zonele industriale ale țărilor 
occidentale, dar acum el afectează 
din plin și „gulerele albe", adică di
versele categorii de funcționari.

Astfel, in Statele Unite, numărul 
celor aflați în căutare de lucra de
pășește 11 milioane, reprezentind 10.1 
la sută din forța de muncă, cel mai 
înalt nivel din ultimele patru dece
nii.

Aceeași panoramă socială dezolan
tă o înfățișează țările membre ale 
Pieței comune. în Tratatul de la 
Roma, care stă la baza constituirii or
ganizației, este înscris ca unul din 
obiective asigurarea ocupării forței 
de muncă, dar această prevedere a 
rămas literă moartă : țările membre 
numără astăzi 10,3 milioane de șo
meri, cu tendință de creștere conside
rabilă. Cu diferențieri de la o țară la 
alta, tabloul se înfățișează întunecat 
la scara întregii lumi capitaliste. Pină 
și Japonia, țara care in întreaga pe
rioadă postbelică a dus o politică 
energică de ocupare deplină a forței 
de muncă, făcînd eforturi extraordi
nare în acest sens, a ajuns să pro
clame „starea de urgență" in dome
niul muncii.

O piesă permanentă în 
angrenajul exploatării. Apo_ 

logeții capitalismului încearcă să 
pună nivelul înalt al șomajului 
doar în 'seama crizei provocate 
de sporirea drastică a prețului la 
produsele petroliere și în seama 
politicilor adoptate de guvernele

Așteptînd zadarnic în fața oficiului de plasare...

occidentale pentru a evita o nouă 
spirală inflaționistă. Dar dincolo 
de influența factorilor conjunc- 
turali. rămîne adevărul că sistemul 
capitalist nu a folosit nicăieri și 
niciodată integral brațele de muncă, 
menținînd totdeauna un procent de 
șomaj, fenomen ce ține de insăși 
esența sistemului respectiv. în ulti
mă instanță, acest fenomen ilustrea
ză incapacitatea sistemului de a fo
losi complet resursele umane, dînd 
loc la o enormă risipă a potențialu

lui productiv. Așa, de exemplu, da
torită șomajului, producția țărilor 
industrializate a înregistrat anul tre
cut pierderi de 340 miliarde de dolari, 
ceea ce înseamnă peste 10 000 de do
lari de fiecare șomer, adică o sumă 

care ar putea să asigure un venit 
mai mult decit decent fiecăruia- din 
cei rămași fără lucru. în ce-i priveș
te pe capitaliști, aceștia găsesc in 
general mijloace de a-și garanta pro
fiturile în orice împrejurări. Aparent 
paradoxal, ei obțin ciștig nu numai 
din exploatarea muncii, ci și dm pri
varea omului de dreptul la muncă. 
S-ar cuveni adăugat că armata șome
rilor; a oamenilor dispuși să lucreze 
în orice condiții, îngăduie patronilor 
să mențină salarii mai mici pentru 

muncitorii angajați și să realizeze pe 
această cale un profit suplimentar.

Se face mult caz in Occident în 
jurul faptului că cel ce-și pierde 
slujba ar deveni automat un fel de 
rentier, datorită ajutorului de șo
maj. Zarva nu se justifică din mai 
multe motive. Mai întîi, acel ajutor 
este insuficient, (reprezintă o parte 
din salariul primit în ultima perioa
dă de angajare). Apoi, ajutorul este 
temporar, descrește în timp și. înce
tează după expirarea unui termen 
variabil de la o țară la alta. încetea
ză chiar înainte de termen. în caz că 
șomerul nu acceptă o ofertă de 
slujbă.

Vieți traumatizate. Ins°titor 
permanent al capitalismului, șomajul 
a căpătat în prezent asemenea di
mensiuni, incit se poate vorbi de o 
veritabilă criză a ocupării forței de 
muncă. Prin noile sale trăsături — 
caracter de masă, durată, forme tot 
mai diverse de manifestare ș.a. — el 
a devenit o extrem de gravă proble
mă socială la scara întregii lumi ba
zate pe exploatare.

în afara aspectului economic al șo
majului, există consecințele lui pe 
plan social și uman. Condițiile de 
existență a milioane de oameni stau 
sub un mare semn de întrebare, ur
mările fiind din cele mai nefaste : 
degradarea morală și psihică, încăl
carea demnității individului, senti
mentul apăsător de a fi considerat 
inutil etc. Cit de distractiv este efec
tul șomajului o demonstra un studiu 
elaborat de „National Council of Eco
nomic Opportunity" din S.U.A., care 
arăta că la o creștere cu 1 la sută a 
șomajului, consecințele pe plan social 
sint următoarele : sporirea cu 3,4 la 
sută a internărilor în clinicile de psi
hiatrie, cu 4 la sută a numărului de 
sinucideri, cu 2 la sută a numărului 
deceselor cauzate de boli de inimă, fi
cat și rinichi, cu 4 la sută a numărului 
deținuților, cu 3,8 la sută a crime
lor, cu 5,7 Ia sută a atacurilor ban
ditești și cu 8,7 Ia sută a arestărilor 
pentru delicte din sfera stupefian
telor.

Consecințe explicabile, căci, odată 
cu concedierea, este bulversat însuși 
destinul persoanei respective, de re
gulă al unei întregi familii,. se 
spulberă planuri și visuri, ceea ce il 

poate marca pe om pentru întreaga 
viață.

„Ierarhia" celor năpăs- 
til iți ridurile celor ce primesc 
„lovitura" șomajului funcționează o 
ierarhie ,.sui-generis“. Prioritatea la 
concedieri o au persoanele cu califi
care redusă. în primul rînd tinerii. 
Aflați la vîrsta tuturor speranțelor, 
ei își văd visurile spulberate chiar de 
la intrarea în viitoarea vieții, înainte 
de a apuca să-și arate posibilitățile, 
talentele. Tocmai de aceea, ei resimt 
mai dureros impactul refuzului, 
care pentru mulți poate avea urmări 
ireparabile. „Un tinăr care dorește 
să muncească valorează mai mult 
decît tot aurul din lume" — sunau 
cuvintele lăsate cu limbă de moarte 
de o tinără franceză (care s-a sinu
cis) spre a fi înscrise pe mormintul 
ei. în ghetourile urbane din S.U.A., 
Anglia sau R. F. Germania, șomajul 
în rindurile tineretului este de cinci- 
șase ori mai mare decit intre adulți.

Alături de tineri, femeile alcătuiesc 
cealaltă categorie prioritară la con
cedieri. „înapoi la cratiță !“ pare a 
fi azi cuvîntul de'ordine in țările oc
cidentale, care pină mai ieri nu pier
deau ocazia să-și afișeze progresele 
în materie de angajare în muncă a 
femeilor. Urmarea ? Pe ansamblul 
țărilor Pieței comune, rata șomaju
lui feminin este cu pină la 40 la sută 
mai mare decit a celui in rindul băr
baților. Cam aceeași diferență de 
procentaj există și pentru populația 
de culoare. Fără a mai vorbi de imi
granți, care. în toate cazurile, sint 
primii refuzați la angajare in toate 
țările occidentale.

Indiferent de categoria năpăstuiți- 
lor, un lucru rămîne cert : privarea 
individului de dreptul la muncă în
seamnă, practic, anularea posibilită
ților sale dc a-și exercita alte drep
turi. Din simplul motiv că un om 
demoralizat din pricina concedierii, 
traumatizat de sentimentul inutili
tății, obsedat permanent de ziua de 
mîine și silit să bată permanent dru
murile în căutarea unui loc de mun
că rămîne absorbit de această pre
ocupare vitală, neavind în general 
resurse pentru altceva. In felul a- 
cesta, oricite drepturi politice și 
civice i-ar fi promise prin actele con
stituționale, ele îi rămin inac
cesibile. Pe scurt, mareea șoma
jului . vine să dezvăluie și mai 
pregnant țesătura intimă a unei so
cietăți unde exploatarea și inegalită
țile sociale, departe de a se estompa, 
se adincesc și iau proporții drama
tice.

Vasile OROS

i: express
I

„Nimeni nu se poate 
considera imun 
la concedieri"

„In afara celor privilegiați, nici o 
categorie socială nu se mai poate 
considera invulnerabilă față de a- 
menințarea acestui tăvălug care este 
șomajul".

TIME
„Efecte distructive 
la toate nivelurile 

societății"
„Șomajul răspîndit pe scară lar

gă și de durată are un efect dis
tructiv la toate nivelurile societății, 
afectînd încrederea în sine a indi
vidului, sporind tensiunile dintre cla
se și, în cele din urmă, erodind e- 
tica muncii și valorile sociale care 
asigură bunul mers al unei eco
nomii moderne".

„Mai mult respect 
pentru un automobil 

stricat decît față 
de cei rămași fără 

slujbă"
„Societatea noastră dezumaniza

tă are mai mult respect pentru un 
automobil sțricat decît pentru un 
om victimă a unei concedieri abu
zive. O mașină stricată poate fi 
rapid depanată. Cel care își pier
de însă locul de muncă fără prea
viz și fără indemnizație va trebui 
să aștepte doi ani pînă cînd pa
tronul îi va fi plătit ceea ce I se 
cuvine. în timpul acestor doi ani, 
el nu are dreptul de a trăi”.
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